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Datas Relevantes
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Limite de Impugnação
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Inicio da Sessão
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28/04/2021 17:00

11/05/2021 09:00
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Limite de Impugnação
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12/05/2021 08:00

11/05/2021 14:44

José Edilson Machado Lima

Itens Licitados
Código

Produto

V. Referência

Qtde

0001

"ALFINETE DE CABEÇA -Nº 29, EMBALAGEM
COM 50 G
AÇO NIQUELADO COM 2,5 CM"

8,20

100

Qtde Mín. Unidade
- CX

Situação
Homologado

0002

ALFINETE PARA MAPA - CX C/ 50 UND CABECA EM POLIETILENO,DIAMETRO DE
8,00MM,ESFERICA,COLORIDA,CORPO EM
METAL LATONADO,COMPRIMENTO TOTAL DE
18,00MM

7,30

80

- CX

Homologado

0003

APAGADOR PARA QUADRO
BRANCO/MAGNÉTICO, BASE PLASTICA NA
COR PRETO COM COMPARTIMENTOS PARA
DOIS PINCEIS

9,80

300

- UN

Homologado

0004

APONTADOR METÁLICO PARA LÁPIS DE
MADEIRA Nº 2, 2-A, 2-B, SEM DEPOSITO

1,60

3.000

- UN

Homologado

0005

ARQUIVO MORTO POLIONDA-FORMATO
APROXIMADO: C 347XA245 X L133(MM)- COM
IMPRESSÃO, FUNDO AUTOMÁTICO C/
TRAVAS, EM PLÁSTICO PP CORRUGADO
OPACO.

7,40

1.200

- UN

Homologado

0006

BALÃO Nº 9 LISO, COR
VIBRANTE,COMPOSIÇÃO: LÁTEX DE
BORRACHA NATURAL.EMBALAGEM COM 50
UND.

13,43

600

- PAC

Homologado

0007

BAMBOLÊ, COLORIDO, CONFECCIONADO EM
PLÁSTICO, COM DIÂMETRO DE 60 CM.

8,73

300

- UN

Homologado

0008

BANDEJA DUPLA FIXA PARA USO EM
ESCRITÓRIOS,CONFECCIONADA EM
ACRÍLICO FUMÊ TRANSPARENTE MEDINDO,
APROXIMADAMENTE, 35CM X 23CM

46,80

100

- UN

Homologado

0009

BARBANTES ARTESANAIS 8 FIOS,75 METROS
POR UNIDADE.-MATERIAL: 90% ALGODÃO.COR: BRANCO.-PESO: 445G.-(147,5 X 8 FIOS).

15,08

40

- RL

Homologado

0010

BLOCO PARA RECADOS, AUTO-ADESIVO,
TIPO POST IT, PAPEL 100%
RECICLADO,MEDINDO 102 MM X 76 MM, EM
CORES, BLOCO COM 100 FOLHAS.

9,20

300

- UN

Homologado

0011

BOLA DE ISOPOR, TAMANHO 15MM

0,37

200

- UN

Homologado

0012

BOLA DE ISOPOR, TAMANHO 35MM

0,41

200

- UN

Homologado

0013

BOLA DE ISOPOR, TAMANHO 50MM

0,55

200

- UN

Homologado

0014

BORRACHA BRANCA ESCOLAR PARA APAGAR
ESCRITA À LÁPIS/GRAFITE, MEDINDO 3,3 X 2,3
X 0,08CM 10/15GR, COMPOSIÇÃO A BASE DE
MATERIAIS QUE NÃO MANCHEM O PAPEL AO
APAGAR A ESCRITA.

0,75

3.000

- UN

Homologado

0015

BRINQUEDO INFANTIL:ALFABETO MÓVEL,
CONFECCIONADO EM EVA LAVÁVEL,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,04 (L) X
0,02(C) METROS, ACONDICIONADO EM POTE
PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, CONTENDO 124
PECAS, SENDO 4 JOGOS DE CONSOANTE E 8
JOGOS DE VOGAIS. -

26,97

200

- UN

Homologado

0016

BRINQUEDO INFANTIL:CAMINHÃO PLASTICO
CAÇAMBINHA,COMP: 15,5 CM,LARGURA: 6
CM,ALTURA: 7 CM,PESO: 62 G.

29,00

1.000

- UN

Homologado

0017

BRINQUEDO INFANTIL:FOGÃO COM BOTIJÃO
DE GÁS E PANELINHAS,-DIMENSÕES
APROX.:17 X 9 X 11CM,PLÁSTICO ATÓXICO.

24,00

1.000

- UN

Homologado

0018

BRINQUEDO INFANTIL:VIOLÃO VIOLÃOZINHO
VIOLA PLÁSTICO MUSICAL,DIVERSAS
CORES,TAMANHO - 38 CM X 13CM

18,00

1.000

- UN

Homologado

0019

"BRINQUEDO PEDAGÓGICO:JOGO DE
BOLICHE INFANTIL,6 PINOS COLORIDOS,1
BOLA PRETA,DIMENSÕES APROXIMADAS DOS
PINOS: 30CM ALTURA

33,30

1.000

- UN

Homologado

29,00

1.000

- UN

Homologado

8,47

4.000

- UN

Homologado

45,47

100

- UN

Homologado

"
0020

BRINQUEDO:BONECA PLÁSTICO COM
SAPATINHO,ROUPINHAS VARIADAS, SIMILAR
BARBIE,ALTURA 27 CM,COMPOSIÇÃO:CABEÇA
EM VINIL,CABELO EM NYLON,CORPO E
MEMBROS EM POLIETILENO.

0021

CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4,96
FOLHAS,ÁREA PARA IDENTIFICAÇÃO E
FOLHAS PAUTADAS-140MM X 200MM-56
G/M²,DIVERSAS CORES.

0022

CALCULADORA ELETRÔNICA,TAMANHO:
15,4X12,2X35 CM, 8 DÍGITOS,MR MC MRC
FUNÇÃO DE MEMÓRIA, POSSUI
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TECLAS EM
PLÁSTICO E COM SOM.

0023

CANETA MARCADORA PARA CD/DVC,COR
PRETA, PONTA DE 1,0MM, QUALIDADE IGUAL
OU SUPERIOR A MARCA PILOT.

3,42

100

- UN

Homologado

0024

CANETA ESFEROGRÁFICA,CORPO DE
PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE
SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇÃO
LATERAL NO CENTRO, COM CARTUCHO
REMOVÍVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TINTA AZUL, DE QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BIC OU
FABER CASTELL. EMBALAGEM COM 50 UND.

45,83

400

- CX

Homologado

0025

CANETA ESFEROGRÁFICA,CORPO DE
PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE
SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇÃO
LATERAL NO CENTRO, COM CARTUCHO
REMOVÍVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TINTA PRETA, DE QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS BIC OU
FABER CASTELL. EMBALAGEM COM 50 UND.

45,83

400

- CX

Homologado

0026

CANETA ESFEROGRÁFICA,CORPO DE
PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE
SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇÃO
LATERAL NO CENTRO, COM CARTUCHO
REMOVÍVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TINTA VERMELHA, DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS
BIC OU FABER CASTELL. EMBALAGEM COM 50
UND.

45,83

400

- CX

Homologado

0027

CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS ,
COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E
FILTRO EM POLIESTER,COM TINTA
SUPERFLUORESCENTE E COR VIVA PARA
SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO
TRAÇO 1MM PARA SUBLINHAR E 4MM PARA
DESTACAR.DE QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR A MARCA PILOT.

2,53

400

- UN

Homologado

0028

CAPA PVC P/ ENCADERNAÇÃO (A4) –210 X 297
- TRANSPARENTE

0,63

1.000

- UN

Homologado

0029

CAPA PVC P/ ENCADERNAÇÃO COLORIDA (A4)
–210 X 297 -COR PRETO/AZUL

1,30

1.000

- UN

Homologado

0030

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 01. CAIXA
COM 100

2,70

300

- CX

Homologado

0031

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 02. CAIXA
COM 100

2,95

300

- CX

Homologado

0032

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 03. CAIXA
COM 100

3,03

300

- CX

Homologado

0033

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 06. CAIXA
COM 50

3,10

300

- CX

Homologado

0034

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 1/0. CAIXA
COM 100.

3,02

300

- CX

Homologado

0035

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 2/0. CAIXA
COM 100

2,95

300

- CX

Homologado

0036

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 3/0. CAIXA
COM 50.

2,97

300

- CX

Homologado

0037

CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 6/0. CAIXA
COM 50.

3,65

300

- CX

Homologado

0038

COLA QUENTE FINA DE SILICONE-BASTÃO,
COM DIAM. 7MM APROX. X 30 CM DE COMP.
NA COR BRANCA LEITOSA TRANSPARENTE.

0,83

2.000

- UN

Homologado

0039

COLA QUENTE GROSSA DE SILICONEBASTÃO, COM DIAM. 10MM APROX. X 30CM DE
COMP. NA COR BRANCA LEITOSA
TRANSPARENTE.

1,33

1.000

- UN

Homologado

0040

COLA BRANCA -1 L;
ESPECIFICAÇÃO:PASTOSA, LAVAVEL E
ATOXICA. EMBALAGEM: PLÁSTICA.

14,33

300

- UN

Homologado

0041

COLA BRANCA-90G; SOLÚVEL EM
ÁGUA,FRASCO VERTICAL.

2,62

3.000

- UN

Homologado

0042

COLA COLORIDA-EMBALAGEM CONTÉM 6
BISNAGAS DE 23 G NAS CORES: BRANCO,
AMARELO, VERMELHO, VERDE, AZUL E
PRETO.

11,93

20

- CX

Homologado

0043

COLA EM BASTÃO,TUBO PLASTICO COM BASE
GIRATÓRIA, APLICAÇÃO EM PAPEL,SECAGEM
RÁPIDA, 8G.

2,22

100

- UN

Homologado

0044

COLA INSTANTANEA; ADESIVO INSTANTANEO
MULTIUSO 20G, BICO ANTIENTUPIMENTO.

10,07

300

- UN

Homologado

0045

COLA PARA E.V.A-80G.ESPECIFICAÇÃO: EM
TUBO PLÁSTICO, BASE GIRATÓRIA, NÃO
TÓXICA.

6,57

300

- UN

Homologado

0046

COLCHETE LATONADO Nº 06, CABEÇA DE NO
MÍNIMO 10MM. CAIXA COM 72.

7,30

40

- CX

Homologado

0047

COLCHETE LATONADO Nº 08, CABEÇA DE NO
MÍNIMO 10MM. CAIXA COM 72.

7,90

40

- CX

Homologado

0048

COLCHETE LATONADO Nº 12, CABEÇA DE NO
MÍNIMO 10MM. CAIXA COM 72.

11,25

40

- CX

Homologado

0049

COLCHETE LATONADO Nº 14, CABEÇA DE NO
MÍNIMO 10MM. CAIXA COM 72.

14,50

40

- CX

Homologado

0050

CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE
ÁGUA,INODORO, ATOXICO, MULTIUSO, PARA
CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA.
FRASCO CONTENDO 18ML.

3,09

250

- UN

Homologado

0051

DVD-R REGRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE
GRAVAÇÃO DE 4.7 GB/120
MIN,ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM
ENVELOPE DE PAPEL.

4,13

400

- UN

Homologado

0052

ENVELOPE: DE CIRCULAÇÃO INTERNA ; 24 X
34,4 CM (A X L); PAPEL KRAFT, 80 GRAMAS;
COM ABA DOBRÁVEL.

0,48

2.000

- UN

Homologado

0053

ESPIRAL, PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC,
DIÂMETRO 33 MM, COMPRIMENTO 33 CM,
CAPACIDADE DE ENCADERNAÇÃO DE 250
FOLHAS. EMBALAGEM COM 27 UNIDADES.

32,67

100

- PAC

Homologado

0054

ESTILETE COM CABO EM PLASTICO RÍGIDO,
LÂMINA DE AÇO CARBONO DE 18MM DE
LARGURA. AVANÇO GRADUÁVEL COM TRAVA
DE SEGURANÇA.

3,15

1.000

- UN

Homologado

0055

EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA,
CONFECCIONADO EM METAL INOXIDÁVEL DE
ALTA RESISTÊNCIA.

2,76

300

- UN

Homologado

0056

EXTRATOR TIPO PIRANHA , EM METAL E
REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO.

6,67

200

- UN

Homologado

0057

FITA ADESIVA CREPADA - FITA CREPE - 18MM
X 50M - ROLO

5,97

200

- UN

Homologado

0058

FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 45MM X
100M.

9,47

500

- UN

Homologado

0059

FITA CETIM Nº 01,100% POLIÉSTER (100 M X
7MM).DIVERSAS CORES.

6,10

200

- UN

Homologado

0060

FITA CETIM Nº 05,100% POLIÉSTER (50 M X
22MM).DIVERSAS CORES.

8,30

200

- UN

Homologado

0061

FITA CETIM Nº 09,100% POLIÉSTER (50 M X
38MM).DIVERSAS CORES.

10,25

200

- UN

Homologado

0062

FITA CETIM Nº 12,100% POLIÉSTER (10 M X
50MM).DIVERSAS CORES.

12,85

200

- UN

Homologado

0063

FOLHAS DE EMBORRACHADO, EVA,
40CMX48CMX2 - ESTAMPADO-CORES
DIVERSAS.

5,43

4.000

- UN

Homologado

0064

FOLHAS DE EMBORRACHADO, EVA,
40CMX48CMX2-ATOALHADO-CORES
DIVERSAS.

8,80

2.000

- UN

Homologado

0065

FOLHAS DE EMBORRACHADO, EVA,
40CMX48CMX2-SIMPLES SEM ESTAMPACORES DIVERSAS.

2,10

2.000

- UN

Homologado

0066

GIZ DE CERA – FINO, COM 12 CORES(12X1),
MARCA DE REFERENCIA:FABER CASTELL OU
SIMILAR SUPERIOR.

3,96

3.000

- UN

Homologado

0067

GRAMPEADOR METÁLICO –LONGO ALCANCE.
BASE EMBORRACHADA. UTILIZA GRAMPOS
DE 26/6 . CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO
DE ATE 25 FOLHAS

0068

27,80

200

- UN

Homologado

GRAMPEADOR PROFISSIONAL 100 FOLHAS,
EM AÇO COM BASE E APOIO PLÁSTICO
ANATÔMICO.

105,27

2

- UN

Homologado

0069

GRAMPEADOR TAPECEIRO TIPO PISTOLA
DIMENSÕES: 15,0CMX4,5CMX8,0CM.

104,97

60

- UN

Homologado

0070

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6. CAIXA
COM 5000 GRAMPOS

8,10

500

- CX

Homologado

0071

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106-6 MM,
GRAMPOS GALVANIZADOS; CAIXA COM 3.500
GRAMPOS.

14,65

150

- CX

Homologado

0072

GRAMPO TRILHO PLASTICO 80 MM PARA 250
FOLHAS, PACOTES COM 50 UNIDADES.

17,62

150

- PAC

Homologado

0073

GRAMPO TRILHO PLASTICO 80 MM PARA 600
FOLHAS, PACOTES COM 50 UNIDADES.

21,53

150

- PAC

Homologado

0074

LÁPIS PRETO, GRAFITE 2-B, CORPO
SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA
DE ALTA QUALIDADE, SEM RACHADURAS,DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS
BIC OU FABER CASTELL. EMBALAGEM COM 72
UND.

27,63

400

- CX

Homologado

0075

LÁPIS DE COR GRANDE SEXTAVADO COM
PONTA MACIA CAIXA COM 12 UNIDADES,
CORES DISTINTAS.MARCA DE
REFERENCIA:FABER CASTELL OU SIMILAR
SUPERIOR.

10,97

3.000

- CX

Homologado

0076

LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA (LÁTEX) Nº 18,
PARA USO GERAL, COR AMARELA,PACOTE
COM 100 GRAMAS.

3,86

20

- UN

Homologado

0077

LIVRO ATAS SEM MARGEM CAPA DURA - 100
FOLHAS NUMERADAS,205MM X 300MM,56
G/M².

18,63

80

- UN

Homologado

0078

LIVRO PROTOCOLO DE
CORRESPONDÊNCIA,100 FOLHAS;160 X 220
MM;CAPA DE PAPELÃO 0,705 GRS

13,67

40

- UN

Homologado

0079

MASSA DE MODELAR,EMBALAGEM COM 12
CORES,NÃO TÓXICA

5,87

3.000

- UN

Homologado

0080

MOLHA-DEDOS TIPO PASTA, MATERIAL BASE
DE PLÁSTICO, TAMPA DE
PLÁSTICO,TAMANHO 12, VALIDADE DE 1 ANO,
NÃO TÓXICO, QUE NÃO PROVOQUE
MANCHAS, APLICAÇÃO MANUSEIO DE
PAPEIS, COMPOSIÇÃO ÁCIDO GRAXO,
GLICOIS CORANTE ALIMENTÍCIO E ESSÊNCIA
AROMÁTICA.

5,10

100

- UN

Homologado

0081

OLHO MÓVEL C/ 100 UNID. - 12 MM

18,83

40

- UN

Homologado

0082

OLHO MÓVEL C/ 100 UNID. - 6 MM

16,17

40

- UN

Homologado

0083

ORGANIZADOR DE MESA, CONFECCIONADO
EM ACRÍLICO FUMÊ, DOTADO DE UM PORTA
LÁPIS/CANETAS, UM PORTA-CLIPS E UM
PORTA-LEMBRETES, FIXADOS SOBRE UMA
BASE RETANGULAR ÚNICA DE NO MÍNIMO
22CM X 6CM.

14,05

60

- UN

Homologado

0084

PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ, COM
APROX. 10 CM DE COMPRIMENTO, PCT COM
100 UNIDADES.

10,10

150

- PAC

Homologado

0085

PAPEL DE PRESENTE COLORIDO NAS
MEDIDAS 50 X 60CM

1,30

800

- UN

Homologado

0086

PAPEL 40 KG, DIMENSÕES DA FOLHA 96 X 66
CM. COR BRANCA.

2,53

500

- FLH

Homologado

0087

PAPEL ALMAÇO, CELULOSE VEGETAL, 75G/M²,
310 MM, COM PAUTA E MARGEM,EMBALAGEM
COM 400 FLS.

71,67

80

- RM

Homologado

0088

PAPEL CAMURÇA,40 X 60 CM,POSSUI
TEXTURA LIGEIRAMENTE AVELUDADA,
CORES VARIADAS.

1,11

1.000

- UN

Homologado

0089

PAPEL CARTOLINA COMUM, GRAMATURA
150G, 50 CM X 66 CM CORES VARIADAS.

1,08

800

- UN

Homologado

0090

PAPEL CELOFANE NAS MEDIDAS 70 X 90 CMCORES VARIADAS

1,08

350

- UN

Homologado

0091

PAPEL COUCHÊ TEXTURA (CASCA DE
OVO),BRANCO, 180G/M², TAMANHO
A4,EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.

25,67

100

- PAC

Homologado

0092

PAPEL CREPOM NAS MEDIDAS 0,48 X 2,00M CORES VARIADAS, 28G/M2

2,15

800

- UN

Homologado

0093

PAPEL HECTOGRÁFICO ESTÊNCIL, FORMATO
22X33CM-100 JOGOS, CADA JOGO
PROPORCIONA 250 CÓPIAS, COMPOSTO DE
MATRIZ EM PAPEL COUCHÉ 80G/M², ALTO
BRILHO COM ESCALA IMPRESSA, INDICANDO
LIMITES, ESPAÇOS E DIMENSÕES, PAPEL
INTERCALADO SEPARADOR, MARCA DE
REFERENCIA: HARDCOPY OU SIMILAR
SUPERIOR.

94,67

50

- UN

Homologado

0094

PAPEL LAMINADO, EM COR, MEDINDO (50 X
60) CM. (VARIAS CORES)

1,55

400

- FLH

Homologado

0095

PAPEL MADEIRA NA COR KRAFT OURO,
DIMENSÕES 66 X 96 CM, GRAMATURA 120G.

1,55

400

- FL

Homologado

0096

PAPEL PARDO PARA EMBRULHO, BOBINA DE
60CM DE LARGURA, COM NO MÍNIMO 100
METROS DE COMPRIMENTO.

174,00

40

- UN

Homologado

0097

PAPEL SULFITE A4, MEDINDO 210X297 M, 75
G/M², BRANCO ALCALINO, CAIXA COM 10
PCT(RESMA COM 500 FLS).MARCA DE
REFERENCIA CHAMEX OU SIMILAR SUPERIOR

227,67

800

- CX

Homologado

0098

PAPEL SULFITE A4, MEDINDO 210X297 M, 75
G/M², DIVERSAS CORES, (RESMA COM 100
FLS).MARCA DE REFERENCIA CHAMEQUINHO
OU SIMILAR SUPERIOR

8,33

600

- RM

Homologado

0099

PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE
VEGETAL, TIPO CLÁSSICO, COR CINZA
CLARO, 180G/M², MEDINDO 297X210MM,
FORMATO A4, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.

23,83

300

- PAC

Homologado

0100

PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z,
TAMANHO OFICIO, LOMBADA DE
45MM,CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM
REVESTIMENTO EXTERNO
PLASTIFICADO,DOTADA DE FERRAGENS E
FIXADOR DE PAPEIS.

15,30

300

- UN

Homologado

0101

"PASTA CARTÃO DUPLEX COM ABAS E
ELÁSTICO
FORMATO: 340MMX230MM."

4,05

4.000

- UN

Homologado

0102

PASTA CATALOGO 50 FOLHAS, SACOS
PLÁSTICOS DE, NO MÍNIMO 0,3 MICRA DE
ESPESSURA, PARA ACONDICIONAMENTO DE
PAPEL TAMANHO OFÍCIO 2 (DESCONTADA A
FURAÇÃO), REVESTIDA COM CAPA EM PVC
PRETO DOTADA DE PORTA-IDENTIFICAÇÃO
FRONTAL COM VISOR TRANSPARENTE.

27,50

250

- UN

Homologado

0103

PASTA PLASTICA POLIONDA, FECHAMENTO
COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO,LOMBADA
DE 20/25MM DE LARGURA.

4,32

200

- UN

Homologado

0104

PASTA PLASTICA POLIONDA, FECHAMENTO
COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO,LOMBADA
DE 50/60MM DE LARGURA.

6,03

200

- UN

Homologado

0105

"PASTA SANFONADA A4-31 DIVISÓRIAS-COR
TRANSPARENTE 100%
RECICLÁVEL,FECHAMENTO COM
ELÁSTICOS,31 ETIQUETAS PARA
IDENTIFICAÇÃO DAS DIVISÓRIAS-L: 330 X A:
240 MM.
"

55,02

250

- UN

Homologado

0106

PASTA SUSPENSA FEITA EM PAPEL KRAFT,
HASTES PLÁSTICAS, COM GRAMPO
PLÁSTICO, VISOR E ETIQUETA INDIVIDUAL.
DIMENSÕES: 36X24CM.

2,43

2.000

- UN

Homologado

0107

PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS
UNIVERSAIS, MÉDIO DE MESA, CAPACIDADE
PARA, NO MÍNIMO 20 FOLHAS,
CONFECCIONADO EM METAL PINTADO DE
PRETO,BASE PLASTICA COM REGULADOR DE
TAMANHO DO PAPEL PARA CENTRALIZAÇÃO
DOS FUROS.

30,63

80

- UN

Homologado

0108

PILHA-CARTELA C/ 2 UNIDADES-AAA-MARCA
DE REFERENCIA:DURACELL OU SIMILAR
SUPERIOR.

8,83

60

- UN

Homologado

0109

PILHA-CARTELA C/ 2 UNIDADES-AA-MARCA DE
REFERENCIA:DURACELL OU SIMILAR
SUPERIOR.

8,47

60

- UN

Homologado

0110

PILHA-CARTELA C/ 2 UNIDADES-D-MARCA DE
REFERENCIA:DURACELL OU SIMILAR
SUPERIOR.

27,55

40

- UN

Homologado

0111

PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES -CX COM
12 UND, DESCARTÁVEL, BASE: ÁLCOOL,
PONTA: REDONDA (3MM)

33,67

150

- CX

Homologado

0112

PINCEL CERDAS NATURAIS-CHATO-CABO
AMARELO LONGO Nº 10. MARCA DE
REFERENCIA: CASTELO OU SIMILAR
SUPERIOR.

3,95

150

- UN

Homologado

0113

PINCEL CERDAS NATURAIS-CHATO-CABO
AMARELO LONGO Nº 12. MARCA DE
REFERENCIA: CASTELO OU SIMILAR
SUPERIOR.

4,10

150

- UN

Homologado

0114

PINCEL CERDAS NATURAIS-CHATO-CABO
AMARELO LONGO Nº 18. MARCA DE
REFERENCIA: CASTELO OU SIMILAR
SUPERIOR.

4,86

150

- UN

Homologado

0115

PINCEL CERDAS NATURAIS-CHATO-CABO
AMARELO LONGO Nº 8. MARCA DE
REFERENCIA: CASTELO OU SIMILAR
SUPERIOR.

3,22

150

- UN

Homologado

0116

PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA
QUADRO BRANCO, COR: AZUL, CAIXA COM
12,MARCA DE REFERENCIA: COMPACTOR OU
SIMILAR SUPERIOR.

48,67

150

- UN

Homologado

0117

PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA
QUADRO BRANCO, COR: PRETO, CAIXA COM
12,MARCA DE REFERENCIA: COMPACTOR OU
SIMILAR SUPERIOR.

48,67

150

- UN

Homologado

0118

PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA
QUADRO BRANCO, COR: VERDE, CAIXA COM
12,MARCA DE REFERENCIA: COMPACTOR OU
SIMILAR SUPERIOR.

48,67

150

- UN

Homologado

0119

PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL PARA
QUADRO BRANCO, COR: VERMELHA, CAIXA
COM 12,MARCA DE REFERENCIA:
COMPACTOR OU SIMILAR SUPERIOR.

48,33

150

- UN

Homologado

0120

PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE - 40 W
BIVOLT GATILHO ANATOMICO - REFIL 1,12CM
DE DIAMETRO

31,50

80

- UN

Homologado

0121

PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - 20W
BIVOLT GATILHO ANATOMICO REFIL 0,75CM
DE DIAMETRO

21,97

100

- UN

Homologado

0122

PLACA ISOPOR, 100 X 50 CM ESPESSURA DE
05 MM, DE BOA QUALIDADE.

4,33

150

- UN

Homologado

0123

PLACA ISOPOR, 100 X 50 CM ESPESSURA DE
15 MM, DE BOA QUALIDADE.

7,62

150

- UN

Homologado

0124

PLACA ISOPOR, 100 X 50 CM ESPESSURA DE
30MM, DE BOA QUALIDADE.

14,18

150

- UN

Homologado

0125

PLACA ISOPOR, 100 X 50 CM ESPESSURA DE
50MM, DE BOA QUALIDADE.

21,70

150

- UN

Homologado

0126

PRENDEDOR DE PAPEL (BINDER CLIP)-PRETO
15MM-EMBALAGEM COM 12.

4,88

250

- PAC

Homologado

0127

PRENDEDOR DE PAPEL (BINDER CLIP)-PRETO
32MM-EMBALAGEM COM 12.

12,55

250

- PAC

Homologado

0128

PRENDEDOR DE PAPEL (BINDER CLIP)-PRETO
51MM-EMBALAGEM COM 12.

22,50

250

- PAC

Homologado

0129

RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO,
COMPRIMENTO 30CM, GRADUAÇÃO
POLEGADA CM/, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL.

2,01

3.000

- UN

Homologado

0130

TECIDO CETIM PEÇA COM 10 METROS X
1,5MT LARGURA -VÁRIAS CORES.

82,75

100

- UN

Homologado

0131

TECIDO PELÚCIA - COMPRIMENTO:50
CENTRIMETRO (CADA
UNIDADE),LARGURA:1,50
METRO,ESPESSURA:12
MILIMETRO,COMPOSIÇÃO:100% POLIESTER

40,00

100

- UN

Homologado

0132

TESOURA ESCOLAR AÇO INOX 13 CM,CABO
EMBORRACHADO PRETO ESCALA DE 5CM
IMPRESSA NA LÂMINA,PONTA
ARREDONDANDA.

3,90

3.000

- UN

Homologado

0133

TESOURA PARA PICOTAR TECIDOS LEVES E
PAPEL. TAMANHO 21 CM, MARCA DE
REFERENCIA:MONDIAL OU SIMILAR
SUPERIOR.

56,83

40

- UN

Homologado

0134

TESOURA USO GERAL 21,6CM,LÂMINA DE
AÇO INOX,CABO DE POLIPROPILENO,MARCA
DE REFERENCIA:MONDIAL OU SIMILAR
SUPERIOR.

14,80

40

- UN

Homologado

0135

TINTA GUACHE ESCOLAR , SOLUVÉL EM
ÁGUA, COM 06 POTES, CORES VARIADAS-15
ML CADA.

5,77

3.000

- CX

Homologado

0136

TINTA PARA MARCARDOR DE GUADRO
BRANCO , EMBALAGEM COM 01 LITRO,
COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL, ADTITIVOS,
CORANTES E SOLVENTES. NÃO LAVÁVEL.

160,63

250

- UN

Homologado

0137

TINTA PARA TECIDO, 37ML. CORES
VARIADAS.

4,08

100

- UN

Homologado

0138

"TNT TECIDO NÃO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,140CM
DE LARGURA,COM 50M CORES SORTIDAS "

161,67

300

- RL

Homologado

Tokens de Desempate
Token

Fornecedor

CNPJ/CPF

1

FRANCISCO RODRIGO DE ARAUJO SILVA 00850168295

32.338.340/0001-13

2

R C M COELHO EIRELI

36.186.548/0001-15

3

CARLISE BORTOLINI SCHOMMER

14.399.945/0001-32

4

SOMAR FF COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

40.899.979/0001-04

5

PIAU FORMULARIOS EIRELI

15.762.990/0001-72

6

Astor Staudt Me

91.824.383/0001-78

7

Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda

01.763.210/0001-02

8

BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

31.969.144/0001-84

9

SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/0001-24

10

MONICA R. DE MELLO FARIA ME

17.353.208/0001-97

11

T Nava Comércio de Eletrodomésticos

18.912.500/0001-65

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

28/04/2021

EDITAL Nº 032-2021-SEMECD-MATERIAL DE EXPEDIENTE.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data

Assunto

Frase

11/05/2021 - 14:51

Alteração no prazo de abertura

senhores licitantes que baixaram o edital e as empresas que ja cadastraram propostas, esta
comissão esta entrando em contato com os demais para comunicar que a data de abertura
do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP sofreu alteração como esta previsto no edital que a
data de abertura seria 13.05.2021 as 09 horas e no sistema estava dia 12.05.2021 as 08
horas esta comissão resolve alterar a data de abertura para o dia 14.05.2021 as 09 horas,
para que não haja prejuízo aos licitantes interessados e aos que ja cadastraram propostas.
conto com a presença de todos neste certame! e ao mesmo tempo peço desculpas pelo erro
ocorrido!

14/05/2021 - 15:23

Negociação aberta para o processo
032/2021-PE/SEMECD-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,4,7,8,10,14,15,17,18,19,21,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,52,56,59,60,61,62,63,66,67,
do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.

14/05/2021 - 15:23

Negociação aberta para o processo
032/2021-PE/SEMECD-SRP

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,9,22,49,50,55,64,72,81,82,84,89,92,106,108,110,111,112,113,114,115,124,134 do
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2021 - 15:24

Negociação aberta para o processo
032/2021-PE/SEMECD-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,5,6,11,12,13,24,25,27,28,29,43,48,51,53,54,57,58,70,71,74,76,77,78,80,87,88,90,91,94,95,98,101,102,103,105,10
do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/05/2021 - 15:24

Negociação aberta para o processo
032/2021-PE/SEMECD-SRP

14/05/2021 - 15:24

Negociação aberta para o processo
032/2021-PE/SEMECD-SRP

17/05/2021 - 08:08

Negociação aberta para o
processo032/2021-PE/SEMECD-SRP

17/05/2021 - 08:08

Negociação aberta para o
processo032/2021-PE/SEMECD-SRP

17/05/2021 - 08:08

Negociação aberta para o
processo032/2021-PE/SEMECD-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,20 do processo 032/2021PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 65,86,93,96,104,122 do processo
032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,4,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,52,56,59,60,61,62
do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,5,6,11,12,13,24,25,27,28,29,43,48,49,50,51,53,54,55,57,58,64,70,71,74,76,77,78,80,87,88,90,91,92,94,95,98,101,
do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 20,65,86,93,96,104,122 do processo
032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 08:08

Negociação aberta para o
processo032/2021-PE/SEMECD-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 84 do processo 032/2021PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 08:10

Mensagem para negociação no
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP

17/05/2021 - 08:12

Mensagem para negociação no
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 032/2021-PE/SEMECDSRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 032/2021-PE/SEMECDSRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 08:20

Documentos solicitados para o
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP

17/05/2021 - 08:20

Documentos solicitados para o
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP

17/05/2021 - 08:20

Documentos solicitados para o
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP

17/05/2021 - 08:20

Documentos solicitados para o
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP

Foram solicitadas diligências nos itens
1,2,4,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,21,22,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,52,56,59,60,61,62
do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências nos itens
3,5,6,11,12,13,24,25,27,28,29,43,48,49,50,51,53,54,55,57,58,64,70,71,74,76,77,78,80,87,88,90,91,92,94,95,98,101,
do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências nos itens 20,65,86,93,96,104,122 do processo 032/2021PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Foram solicitadas diligências no item 84 do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 10:40

Documentos solicitados para o
processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0084 do processo 032/2021-PE/SEMECD-SRP.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código

Produto

Fornecedor

Modelo

Marca/ Fabricante

Melhor
Lance

Quantidade

Valor Total

0001

"Alfinete De Cabeça -Nº
29, Embalagem Com 50
G
Aço Niquelado Com 2,5
Cm"

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BACCHI

BACCHI

4,30

100

430,00

0002

Alfinete Para Mapa - Cx
SUPERMERCADO
C/ 50 Und - Cabeca Em
ECONOMICO
Polietileno,Diametro De
COMERCIO DE
8,00Mm,Esferica,Colorida,CoArLpIoMENTOS EIRELI
Em Metal
Latonado,Comprimento
Total De 18,00Mm

BRW

BRW

3,15

80

252,00

0003

Apagador Para Quadro
Branco/Magnético, Base
Plastica Na Cor Preto
Com Compartimentos
Para Dois Pinceis

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

radex

radex

5,00

300

1.500,00

0004

Apontador Metálico Para
Lápis De Madeira Nº 2, 2A, 2-B, Sem Deposito

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

CIS

CIS

0,52

3.000

1.560,00

0005

Arquivo Morto PoliondaPIAU FORMULARIOS
Formato Aproximado: C
EIRELI
347Xa245 X L133(Mm)Com Impressão, Fundo
Automático C/ Travas, Em
Plástico Pp Corrugado
Opaco.

polibras

polibras

3,70

1.200

4.440,00

0006

Balão Nº 9 Liso, Cor
Vibrante,Composição:
Látex De Borracha
Natural.Embalagem Com
50 Und.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

pic pic

pic pic

7,50

600

4.500,00

0007

Bambolê, Colorido,
Confeccionado Em
Plástico, Com Diâmetro
De 60 Cm.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

DOMYO

DOMYO

2,40

300

720,00

0008

Bandeja Dupla Fixa Para
Uso Em
Escritórios,Confeccionada
Em Acrílico Fumê
Transparente Medindo,
Aproximadamente, 35Cm
X 23Cm

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

DELLO

DELLO

29,90

100

2.990,00

0009

Barbantes Artesanais 8
Fios,75 Metros Por
Unidade.-Material: 90%
Algodão.-Cor: Branco.Peso: 445G.-(147,5 X 8
Fios).

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ESTILOTEX

ESTILOTEX

11,90

40

476,00

0010

Bloco Para Recados,
Auto-Adesivo, Tipo Post
It, Papel 100%
Reciclado,Medindo 102
Mm X 76 Mm, Em Cores,
Bloco Com 100 Folhas.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BRW

BRW

4,60

300

1.380,00

0011

Bola De Isopor, Tamanho
15Mm

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

isoplaca

isoplaca

0,15

200

30,00

0012

Bola De Isopor, Tamanho
35Mm

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

isoplaca

isoplaca

0,20

200

40,00

0013

Bola De Isopor, Tamanho
50Mm

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

isoplaca

isoplaca

0,30

200

60,00

0014

Borracha Branca Escolar
Para Apagar Escrita À
Lápis/Grafite, Medindo
3,3 X 2,3 X 0,08Cm
10/15Gr, Composição A
Base De Materiais Que
Não Manchem O Papel
Ao Apagar A Escrita.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

MERCUR

MERCUR

0,17

3.000

510,00

0015

Brinquedo
Infantil:Alfabeto Móvel,
Confeccionado Em Eva
Lavável, Medindo
Aproximadamente 0,04
(L) X 0,02(C) Metros,
Acondicionado Em Pote
Plástico Translúcido,
Contendo 124 Pecas,
Sendo 4 Jogos De
Consoante E 8 Jogos De
Vogais. -

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

CARLU

CARLU

14,90

200

2.980,00

0016

Brinquedo
Infantil:Caminhão Plastico
Caçambinha,Comp: 15,5
Cm,Largura: 6 Cm,Altura:
7 Cm,Peso: 62 G.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BABYCARROS

BABYCARROS

5,45

1.000

5.450,00

0017

Brinquedo Infantil:Fogão
Com Botijão De Gás E
Panelinhas,-Dimensões
Aprox.:17 X 9 X
11Cm,Plástico Atóxico.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

SAYURE

SAYURE

6,95

1.000

6.950,00

0018

Brinquedo Infantil:Violão
Violãozinho Viola Plástico
Musical,Diversas
Cores,Tamanho - 38 Cm
X 13Cm

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

JETTING

JETTING

4,50

1.000

4.500,00

0019

"Brinquedo
Pedagógico:Jogo De
Boliche Infantil,6 Pinos
Coloridos,1 Bola
Preta,Dimensões
Aproximadas Dos Pinos:
30Cm Altura

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

CARDOSO

CARDOSO

7,90

1.000

7.900,00

12,00

1.000

12.000,00

3,20

4.000

12.800,00

19,90

100

1.990,00

1,80

100

180,00

"
0020

Brinquedo:Boneca
Plástico Com
Sapatinho,Roupinhas
Variadas, Similar
Barbie,Altura 27
Cm,Composição:Cabeça
Em Vinil,Cabelo Em
Nylon,Corpo E Membros
Em Polietileno.

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

UND

ANGELO ARES

0021

Caderno Brochura Capa
Dura 1/4,96 Folhas,Área
Para Identificação E
Folhas Pautadas-140Mm
X 200Mm-56
G/M²,Diversas Cores.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

MAXIMA

MAXIMA

0022

Calculadora
Eletrônica,Tamanho:
15,4X12,2X35 Cm, 8
Dígitos,Mr Mc Mrc
Função De Memória,
Possui Desligamento
Automático, Teclas Em
Plástico E Com Som.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

YIN´S

YIN´S

0023

Caneta Marcadora Para
Cd/Dvc,Cor Preta, Ponta
De 1,0Mm, Qualidade
Igual Ou Superior A
Marca Pilot.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

COMPACTOR

COMPACTOR

0024

Caneta
Esferográfica,Corpo De
Plástico Cristal
Transparente Sextavado
Com Furo De Respiração
Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De
Encaixe, Esfera De
Tungstênio, Tinta Azul,
De Qualidade Igual Ou
Superior As Marcas Bic
Ou Faber Castell.
Embalagem Com 50 Und.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

compactor

compactor

22,00

400

8.800,00

0025

Caneta
Esferográfica,Corpo De
Plástico Cristal
Transparente Sextavado
Com Furo De Respiração
Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De
Encaixe, Esfera De
Tungstênio, Tinta Preta,
De Qualidade Igual Ou
Superior As Marcas Bic
Ou Faber Castell.
Embalagem Com 50 Und.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

compactor

compactor

22,00

400

8.800,00

0026

Caneta
Esferográfica,Corpo De
Plástico Cristal
Transparente Sextavado
Com Furo De Respiração
Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De
Encaixe, Esfera De
Tungstênio, Tinta
Vermelha, De Qualidade
Igual Ou Superior As
Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com
50 Und.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BIC

BIC

20,95

400

8.380,00

0027

Caneta Marca Texto
Cores Diversas , Com
Ponta Chanfrada Em
Polietileno E Filtro Em
Poliester,Com Tinta
Superfluorescente E Cor
Viva Para Sublinhar E
Destacar, Espessura Do
Traço 1Mm Para
Sublinhar E 4Mm Para
Destacar.De Qualidade
Igual Ou Superior A
Marca Pilot.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

maxprint

maxprint

1,00

400

400,00

0028

Capa Pvc P/
Encadernação (A4) –210
X 297 - Transparente

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

lassane

lassane

0,20

1.000

200,00

0029

Capa Pvc P/
Encadernação Colorida
(A4) –210 X 297 -Cor
Preto/Azul

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

lassane

lassane

0,20

1.000

200,00

0030

Clips Metálico Niquelado
Nº 01. Caixa Com 100

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,40

300

420,00

0031

Clips Metálico Niquelado
Nº 02. Caixa Com 100

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,50

300

450,00

0032

Clips Metálico Niquelado
Nº 03. Caixa Com 100

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,80

300

540,00

0033

Clips Metálico Niquelado
Nº 06. Caixa Com 50

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,50

300

450,00

0034

Clips Metálico Niquelado
Nº 1/0. Caixa Com 100.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,50

300

450,00

0035

Clips Metálico Niquelado
Nº 2/0. Caixa Com 100

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,60

300

480,00

0036

Clips Metálico Niquelado
Nº 3/0. Caixa Com 50.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,65

300

495,00

0037

Clips Metálico Niquelado
Nº 6/0. Caixa Com 50.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

IARA

IARA

1,50

300

450,00

0038

Cola Quente Fina De
Silicone-Bastão, Com
Diam. 7Mm Aprox. X 30
Cm De Comp. Na Cor
Branca Leitosa
Transparente.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

CIS

CIS

0,25

2.000

500,00

0039

Cola Quente Grossa De
Silicone-Bastão, Com
Diam. 10Mm Aprox. X
30Cm De Comp. Na Cor
Branca Leitosa
Transparente.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

CIS

CIS

0,70

1.000

700,00

0040

Cola Branca -1 L;
Especificação:Pastosa,
Lavavel E Atoxica.
Embalagem: Plástica.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

NEW MAGIC

NEW MAGIC

5,80

300

1.740,00

0041

Cola Branca-90G; Solúvel
Em Água,Frasco Vertical.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BAMBINI

BAMBINI

1,10

3.000

3.300,00

0042

Cola ColoridaEmbalagem Contém 6
Bisnagas De 23 G Nas
Cores: Branco, Amarelo,
Vermelho, Verde, Azul E
Preto.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ACRILEX

ACRILEX

6,50

20

130,00

0043

Cola Em Bastão,Tubo
Plastico Com Base
Giratória, Aplicação Em
Papel,Secagem Rápida,
8G.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

0,80

100

80,00

0044

Cola Instantanea; Adesivo SUPERMERCADO
Instantaneo Multiuso 20G, ECONOMICO
Bico Antientupimento.
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ALMASUPER

ALMASUPER

6,90

300

2.070,00

0045

Cola Para E.V.A80G.Especificação: Em
Tubo Plástico, Base
Giratória, Não Tóxica.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

HERO

HERO

3,90

300

1.170,00

0046

Colchete Latonado Nº 06,
Cabeça De No Mínimo
10Mm. Caixa Com 72.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BACCHI

BACCHI

3,90

40

156,00

0047

Colchete Latonado Nº 08,
Cabeça De No Mínimo
10Mm. Caixa Com 72.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BACCHI

BACCHI

4,00

40

160,00

0048

Colchete Latonado Nº 12,
Cabeça De No Mínimo
10Mm. Caixa Com 72.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

chaparraw

chaparraw

6,70

40

268,00

0049

Colchete Latonado Nº 14,
Cabeça De No Mínimo
10Mm. Caixa Com 72.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

chaparraw

chaparraw

9,10

40

364,00

0050

Corretivo Liquido, A Base
De Água,Inodoro, Atoxico,
Multiuso, Para Correção
De Qualquer Tipo De
Escrita. Frasco Contendo
18Ml.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

cis

cis

2,03

250

507,50

0051

Dvd-R Regravável Com
Capacidade De Gravação
De 4.7 Gb/120
Min,Acondicionado
Individualmente Em
Envelope De Papel.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

maxprint

maxprint

2,70

400

1.080,00

0052

Envelope: De Circulação
Interna ; 24 X 34,4 Cm (A
X L); Papel Kraft, 80
Gramas; Com Aba
Dobrável.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

SCRITY

SCRITY

0,19

2.000

380,00

0053

Espiral, Para
Encadernação, Em Pvc,
Diâmetro 33 Mm,
Comprimento 33 Cm,
Capacidade De
Encadernação De 250
Folhas. Embalagem Com
27 Unidades.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

lassane

lassane

22,00

100

2.200,00

0054

Estilete Com Cabo Em
Plastico Rígido, Lâmina
De Aço Carbono De
18Mm De Largura.
Avanço Graduável Com
Trava De Segurança.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

1,00

1.000

1.000,00

0055

Extrator De Grampo Tipo
Espatula, Confeccionado
Em Metal Inoxidável De
Alta Resistência.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

chaparraw

chaparraw

1,90

300

570,00

0056

Extrator Tipo Piranha ,
SUPERMERCADO
Em Metal E Revestido Em ECONOMICO
Material Plástico.
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

R.PIRES

R.PIRES

2,80

200

560,00

0057

Fita Adesiva Crepada Fita Crepe - 18Mm X 50M
- Rolo

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

embalando

embalando

3,80

200

760,00

0058

Fita Adesiva
Transparente-Rolo 45Mm
X 100M.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

adelbras

adelbras

5,00

500

2.500,00

0059

Fita Cetim Nº 01,100%
Poliéster (100 M X
7Mm).Diversas Cores.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

PROGRESSO

PROGRESSO

4,15

200

830,00

0060

Fita Cetim Nº 05,100%
Poliéster (50 M X
22Mm).Diversas Cores.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

PROGRESSO

PROGRESSO

6,90

200

1.380,00

0061

Fita Cetim Nº 09,100%
Poliéster (50 M X
38Mm).Diversas Cores.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

PROGRESSO

PROGRESSO

7,90

200

1.580,00

0062

Fita Cetim Nº 12,100%
Poliéster (10 M X
50Mm).Diversas Cores.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

PROGRESSO

PROGRESSO

11,10

200

2.220,00

0063

Folhas De Emborrachado,
Eva, 40Cmx48Cmx2 Estampado-Cores
Diversas.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ELASTIC

ELASTIC

2,95

4.000

11.800,00

0064

Folhas De Emborrachado,
Eva, 40Cmx48Cmx2Atoalhado-Cores
Diversas.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

vmp

vmp

4,00

2.000

8.000,00

0065

Folhas De Emborrachado,
Eva, 40Cmx48Cmx2simples Sem estampaCores Diversas.

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

UND

IBEL

1,30

2.000

2.600,00

0066

Giz De Cera – Fino, Com
12 Cores(12X1), Marca
De Referencia:Faber
Castell Ou Similar
Superior.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

LEO LEO

LEO LEO

1,45

3.000

4.350,00

0067

Grampeador Metálico
–Longo Alcance. Base
Emborrachada. Utiliza
Grampos De 26/6 .
Capacidade De
Grampeamento De Ate 25
Folhas

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ADECK

ADECK

21,90

200

4.380,00

0068

Grampeador Profissional
100 Folhas, Em Aço Com
Base E Apoio Plástico
Anatômico.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ADECK

ADECK

59,00

2

118,00

0069

Grampeador Tapeceiro
Tipo Pistola Dimensões:
15,0Cmx4,5Cmx8,0Cm.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ADECK

ADECK

49,00

60

2.940,00

0070

Grampo Para
Grampeador 26/6. Caixa
Com 5000 Grampos

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

grampline

grampline

4,00

500

2.000,00

0071

Grampo Para
Grampeador, 106-6 Mm,
Grampos Galvanizados;
Caixa Com 3.500
Grampos.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

chaparraw

chaparraw

7,50

150

1.125,00

0072

Grampo Trilho Plastico 80
Mm Para 250 Folhas,
Pacotes Com 50
Unidades.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

DELLO

DELLO

12,90

150

1.935,00

0073

Grampo Trilho Plastico 80
Mm Para 600 Folhas,
Pacotes Com 50
Unidades.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

DELLO

DELLO

16,90

150

2.535,00

0074

Lápis Preto, Grafite 2-B,
Corpo Sextavado
Confeccionado Em
Madeira De Alta
Qualidade, Sem
Rachaduras,De
Qualidade Igual Ou
Superior As Marcas Bic
Ou Faber Castell.
Embalagem Com 72 Und.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

13,50

400

5.400,00

0075

Lápis De Cor Grande
Sextavado Com Ponta
Macia Caixa Com 12
Unidades, Cores
Distintas.Marca De
Referencia:Faber Castell
Ou Similar Superior.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

LABRA

LABRA

3,19

3.000

9.570,00

0076

Liga Elástica De Borracha
(Látex) Nº 18, Para Uso
Geral, Cor
Amarela,Pacote Com 100
Gramas.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

mamuth

mamuth

2,00

20

40,00

0077

Livro Atas Sem Margem
Capa Dura - 100 Folhas
Numeradas,205Mm X
300Mm,56 G/M².

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

sidgrafh

sidgrafh

6,50

80

520,00

0078

Livro Protocolo De
Correspondência,100
Folhas;160 X 220
Mm;Capa De Papelão
0,705 Grs

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

tilibra

tilibra

7,50

40

300,00

0079

Massa De
Modelar,Embalagem Com
12 Cores,Não Tóxica

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

LEO LEO

LEO LEO

2,90

3.000

8.700,00

0080

Molha-Dedos Tipo Pasta,
Material Base De
Plástico, Tampa De
Plástico,Tamanho 12,
Validade De 1 Ano, Não
Tóxico, Que Não
Provoque Manchas,
Aplicação Manuseio De
Papeis, Composição
Ácido Graxo, Glicois
Corante Alimentício E
Essência Aromática.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

menno

menno

1,70

100

170,00

0081

Olho Móvel C/ 100 Unid. 12 Mm

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

LULI

LULI

16,20

40

648,00

0082

Olho Móvel C/ 100 Unid. 6 Mm

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

LULI

LULI

13,80

40

552,00

0083

Organizador De Mesa,
Confeccionado Em
Acrílico Fumê, Dotado De
Um Porta Lápis/Canetas,
Um Porta-Clips E Um
Porta-Lembretes, Fixados
Sobre Uma Base
Retangular Única De No
Mínimo 22Cm X 6Cm.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

DELLO

DELLO

11,90

60

714,00

0084

Palito De Madeira Para
Picolé, Com Aprox. 10
Cm De Comprimento, Pct
Com 100 Unidades.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

PLASUL

PLASUL

7,50

150

1.125,00

0085

Papel De Presente
Colorido Nas Medidas 50
X 60Cm

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

VMP

VMP

0,65

800

520,00

0086

Papel 40 Kg, Dimensões
Da Folha 96 X 66 Cm.
Cor Branca.

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

FLS

V.M.P.

1,50

500

750,00

0087

Papel Almaço, Celulose
Vegetal, 75G/M², 310
Mm, Com Pauta E
Margem,embalagem Com
400 Fls.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

foroni

foroni

36,00

80

2.880,00

0088

Papel Camurça,40 X 60
Cm,Possui Textura
Ligeiramente Aveludada,
Cores Variadas.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

vmp

vmp

0,79

1.000

790,00

0089

Papel Cartolina Comum,
Gramatura 150G, 50 Cm
X 66 Cm Cores Variadas.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ALFORM

ALFORM

0,64

800

512,00

0090

Papel Celofane Nas
Medidas 70 X 90 CmCores Variadas

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

vmp

vmp

0,70

350

245,00

0091

Papel Couchê Textura
(Casca De Ovo),Branco,
180G/M², Tamanho
A4,Embalagem Com 50
Folhas.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

bag

bag

13,90

100

1.390,00

0092

Papel Crepom Nas
Medidas 0,48 X 2,00M Cores Variadas, 28G/M2

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

vmp

vmp

1,30

800

1.040,00

0093

Papel Hectográfico
Estêncil, Formato
22X33Cm-100 Jogos,
Cada Jogo Proporciona
250 Cópias, Composto
De Matriz Em Papel
Couché 80G/M², Alto
Brilho Com Escala
Impressa, Indicando
Limites, Espaços E
Dimensões, Papel
Intercalado Separador,
Marca De Referencia:
Hardcopy Ou Similar
Superior.

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

UND

HARDCOPY

69,00

50

3.450,00

0094

Papel Laminado, Em Cor,
Medindo (50 X 60) Cm.
(Varias Cores)

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

vmp

vmp

0,85

400

340,00

0095

Papel Madeira Na Cor
Kraft Ouro, Dimensões 66
X 96 Cm, Gramatura
120G.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

alloform

alloform

0,85

400

340,00

0096

Papel Pardo Para
CARLISE BORTOLINI
Embrulho, Bobina De
SCHOMMER
60Cm De Largura, Com
No Mínimo 100 Metros De
Comprimento.

UND

KRAFT

65,00

40

2.600,00

0097

Papel Sulfite A4, Medindo
210X297 M, 75 G/M²,
Branco Alcalino, Caixa
Com 10 Pct(Resma Com
500 Fls).Marca De
Referencia Chamex Ou
Similar Superior

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

CHAMEX

CHAMEX

136,50

800

109.200,00

0098

Papel Sulfite A4, Medindo
210X297 M, 75 G/M²,
Diversas Cores, (Resma
Com 100 Fls).Marca De
Referencia Chamequinho
Ou Similar Superior

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

report

report

4,90

600

2.940,00

0099

Papel Vergê, Material
Celulose Vegetal, Tipo
Clássico, Cor Cinza
Claro, 180G/M², Medindo
297X210Mm, Formato
A4, Embalagem Com 50
Folhas.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

OFF PAPER

OFF PAPER

13,90

300

4.170,00

0100

Pasta Arquivo
Registradora A/Z,
Tamanho Oficio,
Lombada De
45Mm,Confeccionada Em
Papelão, Com
Revestimento Externo
Plastificado,Dotada De
Ferragens E Fixador De
Papeis.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

POLYCART

POLYCART

9,30

300

2.790,00

0101

"Pasta Cartão Duplex
Com Abas E Elástico
Formato:
340Mmx230Mm."

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

polycart

polycart

1,40

4.000

5.600,00

0102

Pasta Catalogo 50
Folhas, Sacos Plásticos
De, No Mínimo 0,3 Micra
De Espessura, Para
Acondicionamento De
Papel Tamanho Ofício 2
(Descontada A Furação),
Revestida Com Capa Em
Pvc Preto Dotada De
Porta-Identificação
Frontal Com Visor
Transparente.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

dac

dac

16,80

250

4.200,00

0103

Pasta Plastica Polionda,
Fechamento Com
Elástico, Tamanho
Ofício,Lombada De
20/25Mm De Largura.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

polycart

polycart

3,70

200

740,00

0104

Pasta Plastica Polionda,
Fechamento Com
Elástico, Tamanho
Ofício,Lombada De
50/60Mm De Largura.

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

und

vmp

4,50

200

900,00

0105

"Pasta Sanfonada A4-31
Divisórias-Cor
Transparente 100%
Reciclável,Fechamento
Com Elásticos,31
Etiquetas Para
Identificação Das
Divisórias-L: 330 X A: 240
Mm.
"

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

dac

dac

35,00

250

8.750,00

0106

Pasta Suspensa Feita Em
Papel Kraft, Hastes
Plásticas, Com Grampo
Plástico, Visor E Etiqueta
Individual. Dimensões:
36X24Cm.

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

UND

DELLO

1,75

2.000

3.500,00

0107

Perfurador Para Papel, 2
Furos Universais, Médio
De Mesa, Capacidade
Para, No Mínimo 20
Folhas, Confeccionado
Em Metal Pintado De
Preto,Base Plastica Com
Regulador De Tamanho
Do Papel Para
Centralização Dos Furos.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

13,80

80

1.104,00

0108

Pilha-Cartela C/ 2
Unidades-Aaa-Marca De
Referencia:Duracell Ou
Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

maxprint

maxprint

4,30

60

258,00

0109

Pilha-Cartela C/ 2
Unidades-Aa-Marca De
Referencia:Duracell Ou
Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

maxprint

maxprint

4,25

60

255,00

0110

Pilha-Cartela C/ 2
Unidades-D-Marca De
Referencia:Duracell Ou
Similar Superior.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

FLEX

FLEX

16,90

40

676,00

0111

Pincel Atomico Diversas
Cores -Cx Com 12 Und,
Descartável, Base: Álcool,
Ponta: Redonda (3Mm)

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

22,00

150

3.300,00

0112

Pincel Cerdas NaturaisChato-Cabo Amarelo
Longo Nº 10. Marca De
Referencia: Castelo Ou
Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

condor

condor

2,50

150

375,00

0113

Pincel Cerdas NaturaisChato-Cabo Amarelo
Longo Nº 12. Marca De
Referencia: Castelo Ou
Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

condor

condor

2,60

150

390,00

0114

Pincel Cerdas NaturaisChato-Cabo Amarelo
Longo Nº 18. Marca De
Referencia: Castelo Ou
Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

condor

condor

3,30

150

495,00

0115

Pincel Cerdas NaturaisChato-Cabo Amarelo
Longo Nº 8. Marca De
Referencia: Castelo Ou
Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

condor

condor

2,00

150

300,00

0116

Pincel Marcador
Recarregável Para
Quadro Branco, Cor:
Azul, Caixa Com
12,Marca De Referencia:
Compactor Ou Similar
Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

27,00

150

4.050,00

0117

Pincel Marcador
Recarregável Para
Quadro Branco, Cor:
Preto, Caixa Com
12,Marca De Referencia:
Compactor Ou Similar
Superior.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

JOGAR

JOGAR

26,10

150

3.915,00

0118

Pincel Marcador
Recarregável Para
Quadro Branco, Cor:
Verde, Caixa Com
12,Marca De Referencia:
Compactor Ou Similar
Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

27,00

150

4.050,00

0119

Pincel Marcador
Recarregável Para
Quadro Branco, Cor:
Vermelha, Caixa Com
12,Marca De Referencia:
Compactor Ou Similar
Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

27,00

150

4.050,00

0120

Pistola De Cola Quente
Grande - 40 W Bivolt
Gatilho Anatomico - Refil
1,12Cm De Diametro

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

CIS

CIS

11,90

80

952,00

0121

Pistola De Cola Quente
Pequena - 20W Bivolt
Gatilho Anatomico Refil
0,75Cm De Diametro

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

leonora

leonora

9,70

100

970,00

0122

Placa Isopor, 100 X 50
Cm Espessura De 05
Mm, De Boa Qualidade.

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

UND

ISOESTE

3,99

150

598,50

0123

Placa Isopor, 100 X 50
Cm Espessura De 15
Mm, De Boa Qualidade.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ISOSM

ISOSM

4,90

150

735,00

0124

Placa Isopor, 100 X 50
Cm Espessura De 30Mm,
De Boa Qualidade.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

ISOSM

ISOSM

8,90

150

1.335,00

0125

Placa Isopor, 100 X 50
Cm Espessura De 50Mm,
De Boa Qualidade.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

isoplaca

isoplaca

3,90

150

585,00

0126

Prendedor De Papel
PIAU FORMULARIOS
(Binder Clip)-Preto 15Mm- EIRELI
Embalagem Com 12.

cis

cis

3,90

250

975,00

0127

Prendedor De Papel
SUPERMERCADO
(Binder Clip)-Preto 32Mm- ECONOMICO
Embalagem Com 12.
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

BRW

BRW

8,65

250

2.162,50

0128

Prendedor De Papel
PIAU FORMULARIOS
(Binder Clip)-Preto 51Mm- EIRELI
Embalagem Com 12.

cis

cis

14,50

250

3.625,00

0129

Régua Escritório, Material
Plástico, Comprimento
30Cm, Graduação
Polegada Cm/, Tipo
Material Flexível.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

waleu

waleu

1,15

3.000

3.450,00

0130

Tecido Cetim Peça Com
10 Metros X 1,5Mt
Largura -Várias Cores.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

LG

LG

75,00

100

7.500,00

0131

Tecido Pelúcia SUPERMERCADO
Comprimento:50
ECONOMICO
Centrimetro (Cada
COMERCIO DE
Unidade),Largura:1,50
ALIMENTOS EIRELI
Metro,Espessura:12
Milimetro,Composição:100%
Poliester

PREMIUM

PREMIUM

31,90

100

3.190,00

0132

Tesoura Escolar Aço Inox
13 Cm,Cabo
Emborrachado Preto
Escala De 5Cm Impressa
Na Lâmina,Ponta
Arredondanda.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

grampline

grampline

2,20

3.000

6.600,00

0133

Tesoura Para Picotar
Tecidos Leves E Papel.
Tamanho 21 Cm, Marca
De Referencia:Mondial
Ou Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

37,00

40

1.480,00

0134

Tesoura Uso Geral
21,6Cm,Lâmina De Aço
Inox,Cabo De
Polipropileno,Marca De
Referencia:Mondial Ou
Similar Superior.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

brw

brw

6,60

40

264,00

0135

Tinta Guache Escolar ,
Soluvél Em Água, Com
06 Potes, Cores
Variadas-15 Ml Cada.

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

VMP

VMP

2,94

3.000

8.820,00

0136

Tinta Para Marcardor De
Guadro Branco ,
Embalagem com 01 litro,
Composição: Álcool,
Adtitivos, Corantes E
Solventes. Não Lavável.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

radex

radex

108,00

250

27.000,00

0137

Tinta Para Tecido, 37Ml.
Cores Variadas.

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

acrilex

acrilex

2,95

100

295,00

0138

"Tnt Tecido Não Tecido,
100%
Polipropileno,140Cm
De Largura,Com 50M
Cores Sortidas "

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

mjtextil

mjtextil

98,00

300

29.400,00

Declarações Obrigatórias
Título

Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital

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

Declaração de Inexistência de Impeditivos

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

Declaração de Não-Emprego de Menores

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

Declaração de Veracidade

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - "Alfinete De Cabeça -Nº 29, Embalagem Com 50 G
Aço Niquelado Com 2,5 Cm"
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

10/05/2021 16:46:09

CX

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:50:12

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

CIRCULO

100

8,20

820,00 Sim

leonora

leonora

100

8,90

890,00 Sim

12/05/2021 11:59:47

BACCHI

BACCHI

100

8,20

820,00 Sim

13/05/2021 16:50:53

BACCHI

BACCHI

100

8,20

820,00 Sim

0002 - Alfinete Para Mapa - Cx C/ 50 Und - Cabeca Em Polietileno,Diametro De 8,00Mm,Esferica,Colorida,Corpo Em Metal
Latonado,Comprimento Total De 18,00Mm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

10/05/2021 16:47:01

CX

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:50:42

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

JOCAR

80

7,30

584,00 Sim

eagle

eagle

80

8,90

712,00 Sim

12/05/2021 12:59:58

LEO

LEO

80

7,30

584,00 Sim

13/05/2021 16:52:59

BRW

BRW

80

7,30

584,00 Sim

0003 - Apagador Para Quadro Branco/Magnético, Base Plastica Na Cor Preto Com Compartimentos Para Dois Pinceis
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

10/05/2021 16:47:35

UND

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:51:14

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

RADEX

300

9,80

2.940,00 Sim

radex

radex

300

8,90

2.670,00 Sim

12/05/2021 13:00:40

CARBRINK

CARBRINK

300

9,80

2.940,00 Sim

13/05/2021 16:53:49

BADEX

BADEX

300

9,80

2.940,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0004 - Apontador Metálico Para Lápis De Madeira Nº 2, 2-A, 2-B, Sem Deposito
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

10/05/2021 16:48:58

UND

MAPED

3.000

1,60

4.800,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:51:51

maped

maped

3.000

1,30

3.900,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:01:08

ONDA

ONDA

3.000

1,60

4.800,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 16:54:35

CIS

CIS

3.000

1,60

4.800,00 Sim

0005 - Arquivo Morto Polionda-Formato Aproximado: C 347Xa245 X L133(Mm)- Com Impressão, Fundo Automático C/ Travas,
Em Plástico Pp Corrugado Opaco.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

10/05/2021 16:49:41

UND

ALAPLAST

1.200

7,40

8.880,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:53:10

polibras

polibras

1.200

6,90

8.280,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:02:00

ALAPLAST

ALAPLAST

1.200

7,40

8.880,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 16:55:18

POLIBRAS

POLIBRAS

1.200

7,40

8.880,00 Sim

0006 - Balão Nº 9 Liso, Cor Vibrante,Composição: Látex De Borracha Natural.Embalagem Com 50 Und.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

10/05/2021 16:50:43

UND

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:53:39

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI
MONICA R. DE MELLO
FARIA ME

Valor Total LC
123/2006

SAO JORGE

600

13,43

8.058,00 Sim

pic pic

pic pic

600

13,00

7.800,00 Sim

12/05/2021 13:03:06

BALLON TEX

BALLON TEX

600

13,43

8.058,00 Sim

32.303.359/000124

13/05/2021 16:56:08

SÃO ROQUE

SÃO ROQUE

600

13,43

8.058,00 Sim

17.353.208/000197

13/05/2021 21:38:31

PIC PIC

PIC PIC

600

13,43

8.058,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0007 - Bambolê, Colorido, Confeccionado Em Plástico, Com Diâmetro De 60 Cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 08:14:00

und

BAMBOLE

300

8,73

2.619,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:54:07

rianil

rianil

300

8,00

2.400,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:04:08

CEMAR

CEMAR

300

8,73

2.619,00 Sim

Rejane Comercio de
Produtos Pedagogicos
Ltda

01.763.210/000102

12/05/2021 15:36:42

BAMBOLE

LIG LIG

300

8,73

2.619,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 16:57:41

DOMYO

DOMYO

300

8,73

2.619,00 Sim

MONICA R. DE MELLO
FARIA ME

17.353.208/000197

13/05/2021 21:38:58

NAKATOYS

NAKATOYS

300

8,73

2.619,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/000165

14/05/2021 07:36:22

REF 31.21

JOTTPLAY

300

8,73

2.619,00 Sim

0008 - Bandeja Dupla Fixa Para Uso Em Escritórios,Confeccionada Em Acrílico Fumê Transparente Medindo, Aproximadamente,
35Cm X 23Cm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 08:14:42

UND

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:54:31

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

DELLO

100

46,80

4.680,00 Sim

dello

dello

100

56,90

5.690,00 Sim

12/05/2021 13:05:10

NOVA

NOVA

100

46,80

4.680,00 Sim

13/05/2021 16:58:30

DELLO

DELLO

100

46,80

4.680,00 Sim

0009 - Barbantes Artesanais 8 Fios,75 Metros Por Unidade.-Material: 90% Algodão.-Cor: Branco.-Peso: 445G.-(147,5 X 8 Fios).
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 08:15:16

ROLO

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:05:44

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 16:59:25

Valor Total LC
123/2006

JOKA

40

15,08

603,20 Sim

SOBERANO

SOBERANO

40

15,08

603,20 Sim

ESTILOTEX

ESTILOTEX

40

15,08

603,20 Sim

0010 - Bloco Para Recados, Auto-Adesivo, Tipo Post It, Papel 100% Reciclado,Medindo 102 Mm X 76 Mm, Em Cores, Bloco Com
100 Folhas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 08:16:00

UND

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:55:00

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

JOCAR

300

9,20

2.760,00 Sim

3m

3m

300

7,90

2.370,00 Sim

12/05/2021 13:06:14

ONDA

ONDA

300

9,20

2.760,00 Sim

13/05/2021 17:00:19

BRW

BRW

300

9,20

2.760,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0011 - Bola De Isopor, Tamanho 15Mm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:55:53

isoplaca

isoplaca

200

0,37

74,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:30:42

UND

STYROFORM

200

0,37

74,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:03:38

STYROFORM

STYROFORM

200

0,37

74,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0012 - Bola De Isopor, Tamanho 35Mm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:56:18

isoplaca

isoplaca

200

0,40

80,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:31:27

UND

STYROFORM

200

0,41

82,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:04:08

STYROFORM

STYROFORM

200

0,41

82,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0013 - Bola De Isopor, Tamanho 50Mm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:56:41

isoplaca

isoplaca

200

0,55

110,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:32:06

UND

STYROFORM

200

0,55

110,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:04:38

STYROFORM

STYROFORM

200

0,55

110,00 Sim

0014 - Borracha Branca Escolar Para Apagar Escrita À Lápis/Grafite, Medindo 3,3 X 2,3 X 0,08Cm 10/15Gr, Composição A Base
De Materiais Que Não Manchem O Papel Ao Apagar A Escrita.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:57:10

acrilex

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:33:02

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

acrilex

3.000

0,60

1.800,00 Sim

UND

MERCUR

3.000

0,75

2.250,00 Sim

12/05/2021 13:07:36

RED BOR

RED BOR

3.000

0,75

2.250,00 Sim

13/05/2021 17:05:34

MERCUR

MERCUR

3.000

0,75

2.250,00 Sim

0015 - Brinquedo Infantil:Alfabeto Móvel, Confeccionado Em Eva Lavável, Medindo Aproximadamente 0,04 (L) X 0,02(C) Metros,
Acondicionado Em Pote Plástico Translúcido, Contendo 124 Pecas, Sendo 4 Jogos De Consoante E 8 Jogos De Vogais. Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:57:40

ciabrink

ciabrink

200

26,90

5.380,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:39:18

UND

KREATEVA

200

26,97

5.394,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:08:05

EF

EF

200

26,97

5.394,00 Sim

Rejane Comercio de
Produtos Pedagogicos
Ltda

01.763.210/000102

12/05/2021 15:37:21

2680

JOTTPLAY

200

57,78

11.556,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:06:14

CARLU

CARLU

200

26,97

5.394,00 Sim

MONICA R. DE MELLO
FARIA ME

17.353.208/000197

13/05/2021 21:39:42

KREATEVA

KREATEVA

200

26,97

5.394,00 Sim

0016 - Brinquedo Infantil:Caminhão Plastico Caçambinha,Comp: 15,5 Cm,Largura: 6 Cm,Altura: 7 Cm,Peso: 62 G.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:40:07

UND

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:09:04

Rejane Comercio de
Produtos Pedagogicos
Ltda

01.763.210/000102

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI
MONICA R. DE MELLO
FARIA ME

Valor Total LC
123/2006

OPAS

1.000

29,00

29.000,00 Sim

APOLO

APOLO

1.000

29,00

29.000,00 Sim

12/05/2021 15:37:48

48

PLASHOME

1.000

29,00

29.000,00 Sim

32.303.359/000124

13/05/2021 17:07:10

BABYCARROS

BABYCARROS

1.000

29,00

29.000,00 Sim

17.353.208/000197

13/05/2021 21:40:11

MATRIX

MATRIX

1.000

29,00

29.000,00 Sim

0017 - Brinquedo Infantil:Fogão Com Botijão De Gás E Panelinhas,-Dimensões Aprox.:17 X 9 X 11Cm,Plástico Atóxico.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:45:28

UND

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:09:42

Rejane Comercio de
Produtos Pedagogicos
Ltda

01.763.210/000102

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

MIMOS

1.000

24,00

24.000,00 Sim

SOLATEX

SOLATEX

1.000

24,00

24.000,00 Sim

12/05/2021 15:38:13

162

PICA PAU

1.000

24,00

24.000,00 Sim

13/05/2021 17:07:57

SAYURE

SAYURE

1.000

24,00

24.000,00 Sim

0018 - Brinquedo Infantil:Violão Violãozinho Viola Plástico Musical,Diversas Cores,Tamanho - 38 Cm X 13Cm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:45:57

UND

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:10:16

Rejane Comercio de
Produtos Pedagogicos
Ltda

01.763.210/000102

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI
MONICA R. DE MELLO
FARIA ME

Valor Total LC
123/2006

AMAR É

1.000

18,00

18.000,00 Sim

ALAMANDAS

ALAMANDAS

1.000

18,00

18.000,00 Sim

12/05/2021 15:38:45

18

TATI

1.000

18,00

18.000,00 Sim

32.303.359/000124

13/05/2021 17:08:32

JETTING

JETTING

1.000

18,00

18.000,00 Sim

17.353.208/000197

13/05/2021 21:40:38

AMAR É

AMAR É

1.000

18,00

18.000,00 Sim

0019 - "Brinquedo Pedagógico:Jogo De Boliche Infantil,6 Pinos Coloridos,1 Bola Preta,Dimensões Aproximadas Dos Pinos: 30Cm
Altura
"
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:46:45

UND

PLASVALE

Quantidade

Valor Unitário

1.000

33,30

Valor Total LC
123/2006
33.300,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:11:03

ALAMANDAS

ALAMANDAS

1.000

33,30

33.300,00 Sim

Rejane Comercio de
Produtos Pedagogicos
Ltda

01.763.210/000102

12/05/2021 15:39:26

30CM

LEPLASTIC

1.000

33,30

33.300,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:09:06

CARDOSO

CARDOSO

1.000

33,30

33.300,00 Sim

MONICA R. DE MELLO
FARIA ME

17.353.208/000197

13/05/2021 21:41:05

MINI TOYS

MINI TOYS

1.000

33,30

33.300,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/000165

14/05/2021 07:36:48

30 cm

Leplastic

1.000

33,30

33.300,00 Sim

0020 - Brinquedo:Boneca Plástico Com Sapatinho,Roupinhas Variadas, Similar Barbie,Altura 27 Cm,Composição:Cabeça Em
Vinil,Cabelo Em Nylon,Corpo E Membros Em Polietileno.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:47:18

UND

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:12:52

Rejane Comercio de
Produtos Pedagogicos
Ltda

01.763.210/000102

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI
MONICA R. DE MELLO
FARIA ME

Valor Total LC
123/2006

ANGELO ARES

1.000

29,00

29.000,00 Sim

SOLATEX

SOLATEX

1.000

29,00

29.000,00 Sim

12/05/2021 15:39:49

3170

PICA PAU

1.000

29,00

29.000,00 Sim

32.303.359/000124

13/05/2021 17:09:48

MATTEL

MATTEL

1.000

29,00

29.000,00 Sim

17.353.208/000197

13/05/2021 21:41:31

WELLMIX

WELLMIX

1.000

29,00

29.000,00 Sim

0021 - Caderno Brochura Capa Dura 1/4,96 Folhas,Área Para Identificação E Folhas Pautadas-140Mm X 200Mm-56
G/M²,Diversas Cores.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:58:22

jandaia

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:48:10

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

jandaia

4.000

6,00

24.000,00 Sim

UND

TILIBRA

4.000

8,47

33.880,00 Sim

12/05/2021 13:14:32

CREDEAL

CREDEAL

4.000

8,47

33.880,00 Sim

13/05/2021 17:10:44

MAXIMA

MAXIMA

4.000

8,47

33.880,00 Sim

0022 - Calculadora Eletrônica,Tamanho: 15,4X12,2X35 Cm, 8 Dígitos,Mr Mc Mrc Função De Memória, Possui Desligamento
Automático, Teclas Em Plástico E Com Som.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:58:46

maxprint

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:48:42

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

maxprint

100

45,00

4.500,00 Sim

UND

ALFACEL

100

45,47

4.547,00 Sim

12/05/2021 13:15:19

IDEA CLASSE

IDEA CLASSE

100

45,47

4.547,00 Sim

13/05/2021 17:11:25

YIN´S

YIN´S

100

45,47

4.547,00 Sim

0023 - Caneta Marcadora Para Cd/Dvc,Cor Preta, Ponta De 1,0Mm, Qualidade Igual Ou Superior A Marca Pilot.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:59:14

maxprint

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:49:16

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:15:49

Valor Total LC
123/2006

maxprint

100

3,60

360,00 Sim

UND

MARIPEL

100

3,42

342,00 Sim

ONDA

ONDA

100

3,42

342,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:12:01

COMPACTOR

COMPACTOR

100

3,42

342,00 Sim

0024 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com Furo De Respiração Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De Encaixe, Esfera De Tungstênio, Tinta Azul, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com 50 Und.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 08:59:47

compactor

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:49:55

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

compactor

400

35,00

14.000,00 Sim

CX

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

12/05/2021 13:16:24

BIC

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

13/05/2021 17:12:39

BIC

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

0025 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com Furo De Respiração Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De Encaixe, Esfera De Tungstênio, Tinta Preta, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com 50 Und.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:00:14

compactor

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:50:50

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

compactor

400

35,00

14.000,00 Sim

CX

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

12/05/2021 13:17:40

BIC

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

13/05/2021 17:13:24

BIC

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

0026 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com Furo De Respiração Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De Encaixe, Esfera De Tungstênio, Tinta Vermelha, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou
Faber Castell. Embalagem Com 50 Und.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:00:46

compactor

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:51:37

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

compactor

400

35,00

14.000,00 Sim

CX

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

12/05/2021 13:18:30

BIC

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

13/05/2021 17:14:02

BIC

BIC

400

45,83

18.332,00 Sim

0027 - Caneta Marca Texto Cores Diversas , Com Ponta Chanfrada Em Polietileno E Filtro Em Poliester,Com Tinta
Superfluorescente E Cor Viva Para Sublinhar E Destacar, Espessura Do Traço 1Mm Para Sublinhar E 4Mm Para Destacar.De
Qualidade Igual Ou Superior A Marca Pilot.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:01:10

maxprint

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:52:25

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

maxprint

400

1,50

600,00 Sim

UND

MARIPEL

400

2,53

1.012,00 Sim

12/05/2021 13:19:04

ONDA

ONDA

400

2,53

1.012,00 Sim

13/05/2021 17:14:45

MARIPEL

MARIPEL

400

2,53

1.012,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0028 - Capa Pvc P/ Encadernação (A4) –210 X 297 - Transparente
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total

LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:01:40

lassane

lassane

1.000

0,35

350,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:54:24

UND

DELLO

1.000

0,63

630,00 Sim

BIANCA APARECIDA
31.969.144/0001MACHADO DE
84
ALENCAR BATISTA DE
OLIVEIRA
03689485606

13/05/2021 10:14:03

A4

Lassane

1.000

0,63

630,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

13/05/2021 17:15:24

LINE

LINE

1.000

0,63

630,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

32.303.359/000124

0029 - Capa Pvc P/ Encadernação Colorida (A4) –210 X 297 -Cor Preto/Azul
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:02:13

lassane

lassane

1.000

0,35

350,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:54:58

UND

DELLO

1.000

1,30

1.300,00 Sim

BIANCA APARECIDA
31.969.144/000184
MACHADO DE
ALENCAR BATISTA DE
OLIVEIRA
03689485606

13/05/2021 10:14:23

A4

Lassane

1.000

1,30

1.300,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

13/05/2021 17:16:46

LINE

LINE

1.000

1,30

1.300,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

0030 - Clips Metálico Niquelado Nº 01. Caixa Com 100
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:02:35

golden

golden

300

3,00

900,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:57:24

CX

ACC

300

2,70

810,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:20:41

MAXTOP

MAXTOP

300

2,70

810,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:17:30

IARA

IARA

300

2,70

810,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0031 - Clips Metálico Niquelado Nº 02. Caixa Com 100
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:03:04

golden

golden

300

3,00

900,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:57:52

CX

ACC

300

2,95

885,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:21:25

MAXTOP

MAXTOP

300

2,95

885,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:22:18

IARA

IARA

300

2,95

885,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0032 - Clips Metálico Niquelado Nº 03. Caixa Com 100
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:08:25

golden

golden

300

3,00

900,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:58:49

CX

ACC

300

3,03

909,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:21:59

MAXTOP

MAXTOP

300

4,16

1.248,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:22:57

IARA

IARA

300

3,03

909,00 Sim

0033 - Clips Metálico Niquelado Nº 06. Caixa Com 50

Valor Total LC
123/2006

Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:08:51

golden

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 10:59:41

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

golden

300

3,00

900,00 Sim

CX

ACC

300

3,10

930,00 Sim

12/05/2021 13:22:32

MAXTOP

MAXTOP

300

3,10

930,00 Sim

13/05/2021 17:23:37

IARA

IARA

300

3,10

930,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0034 - Clips Metálico Niquelado Nº 1/0. Caixa Com 100.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:09:17

golden

golden

300

3,00

900,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:00:14

CX

ACC

300

3,02

906,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:23:11

MAXTOP

MAXTOP

300

3,02

906,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:24:20

IARA

IARA

300

3,02

906,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0035 - Clips Metálico Niquelado Nº 2/0. Caixa Com 100
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:09:38

golden

golden

300

3,00

900,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:00:49

CX

ACC

300

2,95

885,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:23:58

MAXTOP

MAXTOP

300

2,95

885,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:25:02

IARA

IARA

300

2,95

885,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0036 - Clips Metálico Niquelado Nº 3/0. Caixa Com 50.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:10:05

golden

golden

300

3,00

900,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:01:14

CX

ACC

300

2,97

891,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:24:31

MAXTOP

MAXTOP

300

2,97

891,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:25:44

IARA

IARA

300

2,97

891,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0037 - Clips Metálico Niquelado Nº 6/0. Caixa Com 50.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:10:26

golden

golden

300

3,00

900,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:02:48

CX

ACC

300

3,65

1.095,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:25:02

MAXTOP

MAXTOP

300

3,65

1.095,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:26:25

IARA

IARA

300

3,65

1.095,00 Sim

0038 - Cola Quente Fina De Silicone-Bastão, Com Diam. 7Mm Aprox. X 30 Cm De Comp. Na Cor Branca Leitosa Transparente.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:10:56

rendicola

rendicola

2.000

0,60

1.200,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:03:24

UND

MARIPEL

2.000

0,83

1.660,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:25:39

REND

REND

2.000

0,83

1.660,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:27:01

CIS

CIS

2.000

0,83

1.660,00 Sim

0039 - Cola Quente Grossa De Silicone-Bastão, Com Diam. 10Mm Aprox. X 30Cm De Comp. Na Cor Branca Leitosa
Transparente.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:11:29

rendicola

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:04:13

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

rendicola

1.000

1,00

1.000,00 Sim

UND

MARIPEL

1.000

1,33

1.330,00 Sim

12/05/2021 13:26:11

REND

REND

1.000

1,33

1.330,00 Sim

13/05/2021 17:27:32

CIS

CIS

1.000

1,33

1.330,00 Sim

0040 - Cola Branca -1 L; Especificação:Pastosa, Lavavel E Atoxica. Embalagem: Plástica.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:12:02

iris

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:05:00

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

iris

300

14,00

4.200,00 Sim

UND

HIDROTINTA

300

14,33

4.299,00 Sim

12/05/2021 13:26:49

PIRA

PIRA

300

14,33

4.299,00 Sim

13/05/2021 17:28:09

NEW MAGIC

NEW MAGIC

300

14,33

4.299,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0041 - Cola Branca-90G; Solúvel Em Água,Frasco Vertical.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:12:43

compactor

compactor

3.000

3,25

9.750,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:06:20

UND

NEW MAGIC

3.000

2,62

7.860,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:27:41

PIRA

PIRA

3.000

2,62

7.860,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:28:57

BAMBINI

BAMBINI

3.000

2,62

7.860,00 Sim

0042 - Cola Colorida-Embalagem Contém 6 Bisnagas De 23 G Nas Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Verde, Azul E Preto.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:13:07

acrilex

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:08:03

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

acrilex

20

11,90

238,00 Sim

CX

ACRILEX

20

11,93

238,60 Sim

12/05/2021 13:28:17

ZT

ZT

20

11,93

238,60 Sim

13/05/2021 17:29:35

ACRILEX

ACRILEX

20

11,93

238,60 Sim

0043 - Cola Em Bastão,Tubo Plastico Com Base Giratória, Aplicação Em Papel,Secagem Rápida, 8G.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:13:36

brw

brw

Quantidade

Valor Unitário

100

1,30

Valor Total LC
123/2006
130,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:08:30

UND

KIT

100

2,22

222,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:28:45

LEO

LEO

100

2,22

222,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:34:56

LEO LEO

LEO LEO

100

2,22

222,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0044 - Cola Instantanea; Adesivo Instantaneo Multiuso 20G, Bico Antientupimento.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:14:02

acrilex

acrilex

300

10,90

3.270,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:09:10

UND

TEC BOND

300

10,07

3.021,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:29:49

ALFATEK

ALFATEK

300

10,07

3.021,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:35:32

ALMASUPER

ALMASUPER

300

10,07

3.021,00 Sim

0045 - Cola Para E.V.A-80G.Especificação: Em Tubo Plástico, Base Giratória, Não Tóxica.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:14:32

acrilex

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:09:49

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

acrilex

300

6,75

2.025,00 Sim

UND

ACRILEX

300

6,57

1.971,00 Sim

12/05/2021 13:30:25

ZT

ZT

300

6,57

1.971,00 Sim

13/05/2021 17:36:05

HERO

HERO

300

6,57

1.971,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0046 - Colchete Latonado Nº 06, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:14:58

chaparraw

chaparraw

40

5,90

236,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:11:57

CX

ACC

40

7,30

292,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:31:12

MAXTOP

MAXTOP

40

7,30

292,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:37:02

BACCHI

BACCHI

40

7,30

292,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0047 - Colchete Latonado Nº 08, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:15:32

chaparraw

chaparraw

40

6,90

276,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:13:13

CX

ACC

40

7,90

316,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:31:44

MAXTOP

MAXTOP

40

7,90

316,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:44:14

BACCHI

BACCHI

40

7,90

316,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0048 - Colchete Latonado Nº 12, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:15:57

chaparraw

chaparraw

40

9,50

380,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:13:09

CX

ACC

40

11,25

450,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:32:26

MAXTOP

MAXTOP

40

11,25

450,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:44:47

BACCHI

BACCHI

40

11,25

450,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0049 - Colchete Latonado Nº 14, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:16:23

chaparraw

chaparraw

40

12,90

516,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:14:23

CX

ACC

40

14,50

580,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:32:59

MAXTOP

MAXTOP

40

14,50

580,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:45:18

BACCHI

BACCHI

40

14,50

580,00 Sim

0050 - Corretivo Liquido, A Base De Água,Inodoro, Atoxico, Multiuso, Para Correção De Qualquer Tipo De Escrita. Frasco
Contendo 18Ml.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:16:46

cis

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:14:49

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

cis

250

2,90

725,00 Sim

UND

RADEX

250

3,09

772,50 Sim

12/05/2021 13:34:39

ECOLE

ECOLE

250

3,09

772,50 Sim

13/05/2021 17:45:55

RADEX

RADEX

250

3,09

772,50 Sim

0051 - Dvd-R Regravável Com Capacidade De Gravação De 4.7 Gb/120 Min,Acondicionado Individualmente Em Envelope De
Papel.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:17:51

maxprint

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:15:35

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

maxprint

400

4,00

1.600,00 Sim

UND

ELGIM

400

4,13

1.652,00 Sim

12/05/2021 13:35:23

MULTILASER

MULTILASER

400

5,25

2.100,00 Sim

13/05/2021 17:48:11

ELGIN

ELGIN

400

4,13

1.652,00 Sim

0052 - Envelope: De Circulação Interna ; 24 X 34,4 Cm (A X L); Papel Kraft, 80 Gramas; Com Aba Dobrável.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:18:21

agaprint

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:21:00

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

agaprint

2.000

0,40

800,00 Sim

UND

CELUCAT

2.000

0,48

960,00 Sim

12/05/2021 13:35:50

IPECOL

IPECOL

2.000

0,48

960,00 Sim

13/05/2021 17:52:45

SCRITY

SCRITY

2.000

0,48

960,00 Sim

0053 - Espiral, Para Encadernação, Em Pvc, Diâmetro 33 Mm, Comprimento 33 Cm, Capacidade De Encadernação De 250
Folhas. Embalagem Com 27 Unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:18:46

lassane

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:28:39

PCT

Valor Total LC
123/2006

lassane

100

32,00

3.200,00 Sim

OFFICEPLAST

100

32,67

3.267,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:53:25

MARPAX

MARPAX

100

32,67

3.267,00 Sim

0054 - Estilete Com Cabo Em Plastico Rígido, Lâmina De Aço Carbono De 18Mm De Largura. Avanço Graduável Com Trava De
Segurança.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:19:37

brw

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:29:30

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

brw

1.000

1,90

1.900,00 Sim

UND

JOCAR

1.000

3,15

3.150,00 Sim

12/05/2021 13:37:11

NDL

NDL

1.000

3,15

3.150,00 Sim

13/05/2021 17:54:07

KIT

KIT

1.000

3,15

3.150,00 Sim

0055 - Extrator De Grampo Tipo Espatula, Confeccionado Em Metal Inoxidável De Alta Resistência.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:20:04

chaparraw

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:31:46

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

chaparraw

300

2,90

870,00 Sim

UND

JOCAR

300

2,76

828,00 Sim

12/05/2021 13:38:02

CARBRINK

CARBRINK

300

2,76

828,00 Sim

13/05/2021 17:54:43

ADECK

ADECK

300

2,76

828,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0056 - Extrator Tipo Piranha , Em Metal E Revestido Em Material Plástico.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:20:30

maped

maped

200

5,90

1.180,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:36:46

UND

GOLLER

200

6,67

1.334,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:38:40

VISION

VISION

200

6,67

1.334,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:55:16

R.PIRES

R.PIRES

200

6,67

1.334,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0057 - Fita Adesiva Crepada - Fita Crepe - 18Mm X 50M - Rolo
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:20:58

embalando

embalando

200

5,90

1.180,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:37:30

UND

EUROCEL

200

5,97

1.194,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:39:11

FIX

FIX

200

5,97

1.194,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:55:54

TARTAN

TARTAN

200

5,97

1.194,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0058 - Fita Adesiva Transparente-Rolo 45Mm X 100M.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:21:23

adelbras

adelbras

500

7,90

3.950,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:40:35

UND

CELTA

500

9,47

4.735,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:39:41

FIX

FIX

500

9,47

4.735,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:56:34

CELTA

CELTA

500

9,47

Quantidade

Valor Unitário

4.735,00 Sim

0059 - Fita Cetim Nº 01,100% Poliéster (100 M X 7Mm).Diversas Cores.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:47:32

UND

SQ

200

6,10

1.220,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:40:34

GITEX

GITEX

200

13,60

2.720,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:57:07

PROGRESSO

PROGRESSO

200

6,10

1.220,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0060 - Fita Cetim Nº 05,100% Poliéster (50 M X 22Mm).Diversas Cores.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:48:07

UND

SQ

200

8,30

1.660,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:41:13

GITEX

GITEX

200

22,40

4.480,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:57:41

PROGRESSO

PROGRESSO

200

8,30

1.660,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0061 - Fita Cetim Nº 09,100% Poliéster (50 M X 38Mm).Diversas Cores.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:48:48

UND

SQ

200

10,25

2.050,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:41:50

GITEX

GITEX

200

35,20

7.040,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:58:42

PROGRESSO

PROGRESSO

200

10,25

2.050,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0062 - Fita Cetim Nº 12,100% Poliéster (10 M X 50Mm).Diversas Cores.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:49:28

UND

SQ

200

12,85

2.570,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:42:22

GITEX

GITEX

200

12,85

2.570,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:59:16

PROGRESSO

PROGRESSO

200

12,85

2.570,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0063 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2 - Estampado-Cores Diversas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:22:16

vmp

vmp

4.000

5,90

23.600,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:50:03

und

IBEL

4.000

5,43

21.720,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:42:49

HAITI

HAITI

4.000

7,84

31.360,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 17:59:52

ELASTIC

ELASTIC

4.000

5,43

21.720,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/000165

14/05/2021 07:37:09

estampado

BRW

4.000

5,43

21.720,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0064 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2-Atoalhado-Cores Diversas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:22:48

vmp

vmp

2.000

6,50

13.000,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:51:19

UND

IBEL

2.000

8,80

17.600,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:43:28

HAITI

HAITI

2.000

8,80

17.600,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:00:27

ELASTIC

ELASTIC

2.000

8,80

17.600,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/000165

14/05/2021 07:37:27

atoalhado

BRW

2.000

8,80

17.600,00 Sim

0065 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2-simples Sem estampa-Cores Diversas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:23:16

rdj

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:51:57

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

rdj

2.000

2,25

4.500,00 Sim

UND

IBEL

2.000

2,10

4.200,00 Sim

12/05/2021 13:44:08

HAITI

HAITI

2.000

2,10

4.200,00 Sim

13/05/2021 18:01:02

ELASTIC

ELASTIC

2.000

2,10

4.200,00 Sim

0066 - Giz De Cera – Fino, Com 12 Cores(12X1), Marca De Referencia:Faber Castell Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:23:39

acrilex

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:52:28

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

acrilex

3.000

2,90

8.700,00 Sim

UND

ACRILEX

3.000

3,96

11.880,00 Sim

12/05/2021 13:45:44

HAITI

HAITI

3.000

3,96

11.880,00 Sim

13/05/2021 18:01:49

LEO LEO

LEO LEO

3.000

3,96

11.880,00 Sim

0067 - Grampeador Metálico –Longo Alcance. Base Emborrachada. Utiliza Grampos De 26/6 . Capacidade De Grampeamento De
Ate 25 Folhas
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 09:24:08

grampline

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 11:54:49

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:02:21

Valor Total LC
123/2006

grampline

200

118,90

23.780,00 Sim

UND

MAPED

200

27,80

5.560,00 Sim

ADECK

ADECK

200

27,80

5.560,00 Sim

0068 - Grampeador Profissional 100 Folhas, Em Aço Com Base E Apoio Plástico Anatômico.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:24:00

cis

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 12:01:14

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

cis

2

113,90

227,80 Sim

UND

MAPED

2

105,27

210,54 Sim

12/05/2021 13:48:51

ONDA

ONDA

2

105,27

210,54 Sim

13/05/2021 18:02:54

ADECK

ADECK

2

105,27

210,54 Sim

Quantidade

Valor Unitário

60

79,90

0069 - Grampeador Tapeceiro Tipo Pistola Dimensões: 15,0Cmx4,5Cmx8,0Cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:24:32

jocar

jocar

Valor Total LC
123/2006
4.794,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 12:02:08

UND

MAPED

60

104,97

6.298,20 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:49:23

SNAUZER

SNAUZER

60

104,97

6.298,20 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:03:33

ADECK

ADECK

60

104,97

6.298,20 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0070 - Grampo Para Grampeador 26/6. Caixa Com 5000 Grampos
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:25:01

grampline

grampline

500

6,90

3.450,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 12:02:36

UND

JOCAR

500

8,10

4.050,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:49:52

ONDA

ONDA

500

8,10

4.050,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:04:10

BRW

BRW

500

8,10

4.050,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/000165

14/05/2021 07:37:46

gr5000

BRW

500

8,10

4.050,00 Sim

0071 - Grampo Para Grampeador, 106-6 Mm, Grampos Galvanizados; Caixa Com 3.500 Grampos.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:28:42

chaparraw

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:50:43

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

chaparraw

150

11,90

1.785,00 Sim

BRW

BRW

150

15,84

2.376,00 Sim

12/05/2021 14:19:00

CX

ACC

150

14,65

2.197,50 Sim

13/05/2021 18:04:58

BRW

BRW

150

14,65

2.197,50 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0072 - Grampo Trilho Plastico 80 Mm Para 250 Folhas, Pacotes Com 50 Unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:29:07

dello

dello

150

22,50

3.375,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:51:20

DELLO

DELLO

150

17,62

2.643,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 14:19:31

PCT

DELLO

150

17,62

2.643,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:05:33

DELLO

DELLO

150

17,62

2.643,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0073 - Grampo Trilho Plastico 80 Mm Para 600 Folhas, Pacotes Com 50 Unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:29:31

dello

dello

150

30,00

4.500,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:51:59

DELLO

DELLO

150

26,88

4.032,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 14:20:20

PCT

DELLO

150

21,53

3.229,50 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:06:06

DELLO

DELLO

150

21,53

3.229,50 Sim

0074 - Lápis Preto, Grafite 2-B, Corpo Sextavado Confeccionado Em Madeira De Alta Qualidade, Sem Rachaduras,De Qualidade
Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber Castell. Embalagem Com 72 Und.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:32:15

brw

brw

Quantidade

Valor Unitário

400

21,60

Valor Total LC
123/2006
8.640,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:52:44

SERELEPE

SERELEPE

400

27,63

11.052,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 14:21:38

CX

MULTICOLOR

400

27,63

11.052,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:06:42

VMP

VMP

400

27,63

11.052,00 Sim

0075 - Lápis De Cor Grande Sextavado Com Ponta Macia Caixa Com 12 Unidades, Cores Distintas.Marca De Referencia:Faber
Castell Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:32:41

multicolor

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:53:13

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI
T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

Valor Total LC
123/2006

multicolor

3.000

8,00

24.000,00 Sim

ONDA

ONDA

3.000

10,97

32.910,00 Sim

12/05/2021 14:22:15

CX

MULTICOLOR

3.000

10,97

32.910,00 Sim

32.303.359/000124

13/05/2021 18:07:13

LABRA

LABRA

3.000

10,97

32.910,00 Sim

18.912.500/000165

14/05/2021 07:38:10

12cores

Multicolor

3.000

10,97

32.910,00 Sim

0076 - Liga Elástica De Borracha (Látex) Nº 18, Para Uso Geral, Cor Amarela,Pacote Com 100 Gramas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:33:20

mamuth

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:53:51

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

mamuth

20

3,25

65,00 Sim

RED BOR

RED BOR

20

3,86

77,20 Sim

12/05/2021 14:23:13

cx

MERCUR

20

3,86

77,20 Sim

13/05/2021 18:07:49

MERCUR

MERCUR

20

3,86

77,20 Sim

0077 - Livro Atas Sem Margem Capa Dura - 100 Folhas Numeradas,205Mm X 300Mm,56 G/M².
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:33:51

sidgrafh

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:54:40

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

sidgrafh

80

10,90

872,00 Sim

SD

SD

80

18,63

1.490,40 Sim

12/05/2021 14:23:52

UND

TILIBRA

80

18,63

1.490,40 Sim

13/05/2021 18:08:22

TILIBRA

TILIBRA

80

18,63

1.490,40 Sim

0078 - Livro Protocolo De Correspondência,100 Folhas;160 X 220 Mm;Capa De Papelão 0,705 Grs
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:34:20

tilibra

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:55:08

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

tilibra

40

12,90

516,00 Sim

SD

SD

40

13,67

546,80 Sim

12/05/2021 14:24:38

UND

TILIBRA

40

13,67

546,80 Sim

13/05/2021 18:08:55

TILIBRA

TILIBRA

40

13,67

546,80 Sim

Quantidade

Valor Unitário

3.000

5,75

0079 - Massa De Modelar,Embalagem Com 12 Cores,Não Tóxica
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:38:00

acrilex

acrilex

Valor Total LC
123/2006
17.250,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:55:53

MASSABEL

MASSABEL

3.000

5,87

17.610,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 14:28:47

UND

LEO E LEO

3.000

5,87

17.610,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:09:29

LEO LEO

LEO LEO

3.000

5,87

17.610,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/000165

14/05/2021 07:38:27

12 cores

Acrilex

3.000

5,87

17.610,00 Sim

0080 - Molha-Dedos Tipo Pasta, Material Base De Plástico, Tampa De Plástico,Tamanho 12, Validade De 1 Ano, Não Tóxico,
Que Não Provoque Manchas, Aplicação Manuseio De Papeis, Composição Ácido Graxo, Glicois Corante Alimentício E Essência
Aromática.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:38:24

menno

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 13:57:04

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

menno

100

2,90

290,00 Sim

CARBRINK

CARBRINK

100

5,10

510,00 Sim

12/05/2021 14:29:23

UND

RADEX

100

5,10

510,00 Sim

13/05/2021 18:10:04

CIS

CIS

100

5,10

510,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0081 - Olho Móvel C/ 100 Unid. - 12 Mm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

13/05/2021 13:19:31

PASSARELA

PASSARELA

40

18,83

753,20 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:21:33

UND

ARTESANATO

40

18,83

753,20 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:11:03

LULI

LULI

40

18,83

753,20 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0082 - Olho Móvel C/ 100 Unid. - 6 Mm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:00:12

PASSARELA

PASSARELA

40

16,17

646,80 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:21:41

UND

ARTESANATO

40

16,17

646,80 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:11:36

LULI

LULI

40

16,17

646,80 Sim

0083 - Organizador De Mesa, Confeccionado Em Acrílico Fumê, Dotado De Um Porta Lápis/Canetas, Um Porta-Clips E Um
Porta-Lembretes, Fixados Sobre Uma Base Retangular Única De No Mínimo 22Cm X 6Cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:51:32

dello

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:00:39

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

dello

60

17,50

1.050,00 Sim

NOVA

NOVA

60

15,84

950,40 Sim

12/05/2021 15:23:04

UND

DELLO

60

14,05

843,00 Sim

13/05/2021 18:12:33

DELLO

DELLO

60

14,05

843,00 Sim

0084 - Palito De Madeira Para Picolé, Com Aprox. 10 Cm De Comprimento, Pct Com 100 Unidades.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:01:13

THEOTO

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:27:00

PCT

Valor Total LC
123/2006

THEOTO

150

10,10

1.515,00 Sim

GABOARDI

150

10,10

1.515,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:13:10

PLASUL

PLASUL

150

10,10

1.515,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/000165

14/05/2021 07:38:48

pct c/100

Theoto

150

10,10

1.515,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0085 - Papel De Presente Colorido Nas Medidas 50 X 60Cm
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:51:57

vmp

vmp

800

1,00

800,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:01:46

GALA

GALA

800

1,30

1.040,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:29:41

UND

CROMES

800

1,30

1.040,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:13:42

VMP

VMP

800

1,30

1.040,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0086 - Papel 40 Kg, Dimensões Da Folha 96 X 66 Cm. Cor Branca.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:52:28

alloform

alloform

500

2,50

1.250,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:32:10

FLS

V.M.P.

500

2,53

1.265,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:14:16

NEWPAPER

NEWPAPER

500

2,53

1.265,00 Sim

0087 - Papel Almaço, Celulose Vegetal, 75G/M², 310 Mm, Com Pauta E Margem,embalagem Com 400 Fls.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:53:00

foroni

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:02:36

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

foroni

80

60,00

4.800,00 Sim

PAUTA

PAUTA

80

71,67

5.733,60 Sim

12/05/2021 15:34:56

RESMA

MAXIMO

80

71,67

5.733,60 Sim

13/05/2021 18:14:50

GRAFIARA

GRAFIARA

80

71,67

5.733,60 Sim

0088 - Papel Camurça,40 X 60 Cm,Possui Textura Ligeiramente Aveludada, Cores Variadas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:53:23

vmp

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:03:13

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

vmp

1.000

1,10

1.100,00 Sim

RST

RST

1.000

1,11

1.110,00 Sim

12/05/2021 15:35:26

UND

VMT

1.000

1,11

1.110,00 Sim

13/05/2021 18:15:25

CAJAPEL

CAJAPEL

1.000

1,11

1.110,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0089 - Papel Cartolina Comum, Gramatura 150G, 50 Cm X 66 Cm Cores Variadas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:53:45

alloform

alloform

800

1,00

800,00 Sim

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:03:40

NDL

NDL

800

1,08

864,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:35:51

UND

VMT

800

1,08

864,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:16:06

ALFORM

ALFORM

800

1,08

Quantidade

Valor Unitário

864,00 Sim

0090 - Papel Celofane Nas Medidas 70 X 90 Cm-Cores Variadas
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 11:54:10

vmp

vmp

350

1,00

350,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:36:32

UND

WP

350

1,08

378,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:16:41

VMP

VMP

350

1,08

378,00 Sim

0091 - Papel Couchê Textura (Casca De Ovo),Branco, 180G/M², Tamanho A4,Embalagem Com 50 Folhas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:04:40

OFFPAPER

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:26:51

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

OFFPAPER

100

25,67

2.567,00 Sim

bag

bag

100

22,00

2.200,00 Sim

12/05/2021 15:37:35

PCT

OFFPAPER

100

25,67

2.567,00 Sim

13/05/2021 18:22:43

FILIPAPER

FILIPAPER

100

25,67

2.567,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0092 - Papel Crepom Nas Medidas 0,48 X 2,00M - Cores Variadas, 28G/M2
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:05:13

ARTEF

ARTEF

800

2,15

1.720,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:38:11

UND

VMT

800

2,15

1.720,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:42:54

vmp

vmp

800

2,10

1.680,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:23:13

RST

RST

800

2,15

1.720,00 Sim

0093 - Papel Hectográfico Estêncil, Formato 22X33Cm-100 Jogos, Cada Jogo Proporciona 250 Cópias, Composto De Matriz Em
Papel Couché 80G/M², Alto Brilho Com Escala Impressa, Indicando Limites, Espaços E Dimensões, Papel Intercalado Separador,
Marca De Referencia: Hardcopy Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:39:01

UND

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:23:45

HARDCOPY

Valor Total LC
123/2006

HARDCOPY

50

94,67

4.733,50 Sim

HARDCOPY

50

94,67

4.733,50 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0094 - Papel Laminado, Em Cor, Medindo (50 X 60) Cm. (Varias Cores)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:05:50

RST

RST

400

1,55

620,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:42:07

FLS

VMP

400

1,55

620,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:43:30

vmp

vmp

400

1,35

540,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:24:24

CAJAPEL

CAJAPEL

400

1,55

620,00 Sim

0095 - Papel Madeira Na Cor Kraft Ouro, Dimensões 66 X 96 Cm, Gramatura 120G.

Valor Total LC
123/2006

Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:42:57

FLS

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:44:01

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:24:54

Valor Total LC
123/2006

VMP

400

1,55

620,00 Sim

alloform

alloform

400

1,25

500,00 Sim

OFF PAPER

OFF PAPER

400

1,55

620,00 Sim

0096 - Papel Pardo Para Embrulho, Bobina De 60Cm De Largura, Com No Mínimo 100 Metros De Comprimento.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:06:21

NDL

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:44:31

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

NDL

40

174,00

6.960,00 Sim

alloform

alloform

40

105,00

4.200,00 Sim

12/05/2021 15:44:47

UND

KRAFT

40

174,00

6.960,00 Sim

13/05/2021 18:25:24

ON PAPER

ON PAPER

40

174,00

6.960,00 Sim

0097 - Papel Sulfite A4, Medindo 210X297 M, 75 G/M², Branco Alcalino, Caixa Com 10 Pct(Resma Com 500 Fls).Marca De
Referencia Chamex Ou Similar Superior
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

R C M COELHO EIRELI

36.186.548/000115

10/05/2021 10:50:05

REPORT

FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO
SILVA 00850168295

32.338.340/000113

10/05/2021 19:10:39

SOMAR FF
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL DE
ESCRITORIO LTDA

40.899.979/000104

Astor Staudt Me

Valor Total LC
123/2006

SUZANO

800

215,00

172.000,00 Sim

BRANCO
PACOTE COM
500 FOLHAS CX
COM 10

REPORT

800

200,00

160.000,00 Sim

11/05/2021 20:22:34

Papel A4 75g/m²
Agille ou
EcoQuality

Nacional Paper ou
Ecoquality(GCE
Papéis)

800

280,00

224.000,00 Sim

91.824.383/000178

12/05/2021 14:06:53

MEGA

MEGA

800

248,00

198.400,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:45:00

report

report

800

219,00

175.200,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:48:29

CX

DATAPEL

800

227,67

182.136,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:26:11

CHAMEX

CHAMEX

800

227,67

182.136,00 Sim

0098 - Papel Sulfite A4, Medindo 210X297 M, 75 G/M², Diversas Cores, (Resma Com 100 Fls).Marca De Referencia
Chamequinho Ou Similar Superior
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:07:32

CHAMEX

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:45:23

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

CHAMEX

600

8,33

4.998,00 Sim

report

report

600

6,90

4.140,00 Sim

12/05/2021 15:48:57

RESMA

CHAMEQUINHO

600

8,33

4.998,00 Sim

13/05/2021 18:26:43

JANDAINHA

JANDAINHA

600

8,33

4.998,00 Sim

0099 - Papel Vergê, Material Celulose Vegetal, Tipo Clássico, Cor Cinza Claro, 180G/M², Medindo 297X210Mm, Formato A4,
Embalagem Com 50 Folhas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:08:07

OFFPAPER

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:47:06

PCT

Valor Total LC
123/2006

OFFPAPER

300

23,83

7.149,00 Sim

OFFPAPER

300

23,83

7.149,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:49:09

bag

bag

300

25,00

7.500,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 18:27:17

OFF PAPER

OFF PAPER

300

23,83

7.149,00 Sim

0100 - Pasta Arquivo Registradora A/Z, Tamanho Oficio, Lombada De 45Mm,Confeccionada Em Papelão, Com Revestimento
Externo Plastificado,Dotada De Ferragens E Fixador De Papeis.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:09:11

CHIES

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:49:35

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

CHIES

300

15,30

4.590,00 Sim

frama

frama

300

14,50

4.350,00 Sim

12/05/2021 15:49:38

UND

FRAMA

300

15,30

4.590,00 Sim

13/05/2021 18:27:50

POLYCART

POLYCART

300

15,30

4.590,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0101 - "Pasta Cartão Duplex Com Abas E Elástico
Formato: 340Mmx230Mm."
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:10:01

ICL

ICL

4.000

4,05

16.200,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:50:12

polycart

polycart

4.000

2,40

9.600,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:50:31

UND

VMP

4.000

4,05

16.200,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 22:52:45

GRAMPO

GRAMPO

4.000

4,05

16.200,00 Sim

0102 - Pasta Catalogo 50 Folhas, Sacos Plásticos De, No Mínimo 0,3 Micra De Espessura, Para Acondicionamento De Papel
Tamanho Ofício 2 (Descontada A Furação), Revestida Com Capa Em Pvc Preto Dotada De Porta-Identificação Frontal Com Visor
Transparente.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:10:40

DAC

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:50:42

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

DAC

250

27,50

6.875,00 Sim

dac

dac

250

27,90

6.975,00 Sim

12/05/2021 15:57:10

UND

ACP

250

27,50

6.875,00 Sim

13/05/2021 22:54:03

DAC

DAC

250

27,50

6.875,00 Sim

0103 - Pasta Plastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício,Lombada De 20/25Mm De Largura.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:11:17

ALAPLAST

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:51:10

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

ALAPLAST

200

5,68

1.136,00 Sim

polycart

polycart

200

6,25

1.250,00 Sim

12/05/2021 15:57:45

UND

VMP

200

4,32

864,00 Sim

13/05/2021 22:55:13

ALAP

ALAP

200

4,32

864,00 Sim

0104 - Pasta Plastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício,Lombada De 50/60Mm De Largura.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:51:37

polycart

polycart

Quantidade

Valor Unitário

200

7,50

Valor Total LC
123/2006
1.500,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 15:58:49

und

vmp

200

6,03

1.206,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 22:57:56

ALAP

ALAP

200

6,03

1.206,00 Sim

0105 - "Pasta Sanfonada A4-31 Divisórias-Cor Transparente 100% Reciclável,Fechamento Com Elásticos,31 Etiquetas Para
Identificação Das Divisórias-L: 330 X A: 240 Mm.
"
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:11:51

DELLO

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:52:02

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

DELLO

250

55,02

13.755,00 Sim

dac

dac

250

56,90

14.225,00 Sim

12/05/2021 15:59:51

UND

VMP

250

55,02

13.755,00 Sim

13/05/2021 22:58:49

POLIBRAS

POLIBRAS

250

55,02

13.755,00 Sim

0106 - Pasta Suspensa Feita Em Papel Kraft, Hastes Plásticas, Com Grampo Plástico, Visor E Etiqueta Individual. Dimensões:
36X24Cm.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:12:35

TPASTAS

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:56:00

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

TPASTAS

2.000

2,43

4.860,00 Sim

golden

golden

2.000

3,40

6.800,00 Sim

12/05/2021 16:00:40

UND

DELLO

2.000

2,43

4.860,00 Sim

13/05/2021 22:59:38

DELLO

DELLO

2.000

2,43

4.860,00 Sim

0107 - Perfurador Para Papel, 2 Furos Universais, Médio De Mesa, Capacidade Para, No Mínimo 20 Folhas, Confeccionado Em
Metal Pintado De Preto,Base Plastica Com Regulador De Tamanho Do Papel Para Centralização Dos Furos.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:13:10

IDEA CLASSE

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:56:35

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

IDEA CLASSE

80

30,63

2.450,40 Sim

brw

brw

80

22,90

1.832,00 Sim

12/05/2021 16:01:46

UND

ESGLE

80

30,63

2.450,40 Sim

13/05/2021 23:00:53

GOLLER

GOLLER

80

30,63

2.450,40 Sim

0108 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-Aaa-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:13:50

MAX

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:57:00

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

MAX

60

8,83

529,80 Sim

maxprint

maxprint

60

6,90

414,00 Sim

12/05/2021 16:02:23

UND

PANASONIC

60

8,83

529,80 Sim

13/05/2021 23:01:45

FLEX

FLEX

60

8,83

529,80 Sim

0109 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-Aa-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:14:28

MAX

MAX

Quantidade

Valor Unitário

60

9,60

Valor Total LC
123/2006
576,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:57:23

maxprint

maxprint

60

7,25

435,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:03:18

UND

PANASONIC

60

8,47

508,20 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:02:29

FLEX

FLEX

60

8,47

508,20 Sim

0110 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-D-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:47:53

MAX

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:57:47

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

MAX

40

27,55

1.102,00 Sim

maxprint

maxprint

40

31,00

1.240,00 Sim

12/05/2021 16:04:16

UND

DURACELL

40

27,55

1.102,00 Sim

13/05/2021 23:03:25

FLEX

FLEX

40

27,55

1.102,00 Sim

0111 - Pincel Atomico Diversas Cores -Cx Com 12 Und, Descartável, Base: Álcool, Ponta: Redonda (3Mm)
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:15:45

LEO WIN

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:58:19

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

LEO WIN

150

33,67

5.050,50 Sim

brw

brw

150

33,00

4.950,00 Sim

12/05/2021 16:05:04

CX

COMPACTOR

150

33,67

5.050,50 Sim

13/05/2021 23:04:24

COMPACTOR

COMPACTOR

150

33,67

5.050,50 Sim

0112 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 10. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:16:17

ONDA

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:58:44

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

ONDA

150

3,95

592,50 Sim

condor

condor

150

3,90

585,00 Sim

12/05/2021 16:05:34

UND

CASTELO

150

3,95

592,50 Sim

13/05/2021 23:05:05

ANNAYARTE

ANNAYARTE

150

3,95

592,50 Sim

0113 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 12. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:16:43

ONDA

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:59:09

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

ONDA

150

4,10

615,00 Sim

condor

condor

150

4,25

637,50 Sim

12/05/2021 16:06:04

UND

CASTELO

150

4,10

615,00 Sim

13/05/2021 23:05:50

ANNAYARTE

ANNAYARTE

150

4,10

615,00 Sim

0114 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 18. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:17:10

ONDA

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 15:59:35

condor

Valor Total LC
123/2006

ONDA

150

4,86

729,00 Sim

condor

150

5,25

787,50 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:06:28

UND

CASTELO

150

4,86

729,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:06:34

ANNAYARTE

ANNAYARTE

150

4,86

729,00 Sim

0115 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 8. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:17:45

ONDA

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:00:01

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

ONDA

150

3,22

483,00 Sim

condor

condor

150

3,50

525,00 Sim

12/05/2021 16:06:58

UND

CASTELO

150

3,22

483,00 Sim

13/05/2021 23:07:15

ANNAYARTE

ANNAYARTE

150

3,22

483,00 Sim

0116 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Azul, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou Similar
Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:18:15

LYKE

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:00:25

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

LYKE

150

48,67

7.300,50 Sim

brw

brw

150

42,00

6.300,00 Sim

12/05/2021 16:07:26

UND

COMPACTOR

150

48,67

7.300,50 Sim

13/05/2021 23:08:00

JOGAR

JOGAR

150

48,67

7.300,50 Sim

0117 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Preto, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou
Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:18:48

LYKE

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:00:46

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

LYKE

150

48,67

7.300,50 Sim

brw

brw

150

42,00

6.300,00 Sim

12/05/2021 16:07:54

UND

COMPACTOR

150

48,67

7.300,50 Sim

13/05/2021 23:08:40

JOGAR

JOGAR

150

48,67

7.300,50 Sim

0118 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Verde, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou
Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:19:29

LYKE

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:01:33

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

LYKE

150

48,67

7.300,50 Sim

brw

brw

150

42,00

6.300,00 Sim

12/05/2021 16:08:52

und

COMPACTOR

150

48,67

7.300,50 Sim

13/05/2021 23:09:21

JOGAR

JOGAR

150

48,67

7.300,50 Sim

0119 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Vermelha, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou
Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:20:11

LYKE

LYKE

Quantidade

Valor Unitário

150

48,33

Valor Total LC
123/2006
7.249,50 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:01:55

brw

brw

150

42,00

6.300,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:09:38

UND

COMPACTOR

150

48,33

7.249,50 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:10:06

JOGAR

JOGAR

150

48,33

7.249,50 Sim

0120 - Pistola De Cola Quente Grande - 40 W Bivolt Gatilho Anatomico - Refil 1,12Cm De Diametro
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:20:51

FUTURO

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:02:18

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

FUTURO

80

31,50

2.520,00 Sim

leonora

leonora

80

19,90

1.592,00 Sim

12/05/2021 16:10:35

UND

GATTE

80

31,50

2.520,00 Sim

13/05/2021 23:10:47

CIS

CIS

80

31,50

2.520,00 Sim

0121 - Pistola De Cola Quente Pequena - 20W Bivolt Gatilho Anatomico Refil 0,75Cm De Diametro
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:21:43

FUTURO

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:05:17

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

FUTURO

100

21,97

2.197,00 Sim

leonora

leonora

100

15,90

1.590,00 Sim

12/05/2021 16:11:11

UND

GATTE

100

21,97

2.197,00 Sim

13/05/2021 23:11:48

CIS

CIS

100

21,97

2.197,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0122 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 05 Mm, De Boa Qualidade.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:22:20

PDO

PDO

150

4,33

649,50 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:14:09

UND

ISOESTE

150

4,33

649,50 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:12:31

ISOSM

ISOSM

150

4,33

649,50 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0123 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 15 Mm, De Boa Qualidade.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:22:46

PDO

PDO

150

7,62

1.143,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:07:41

isoplaca

isoplaca

150

8,50

1.275,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:14:41

UND

ISOESTE

150

7,62

1.143,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:13:11

ISOSM

ISOSM

150

7,62

1.143,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0124 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 30Mm, De Boa Qualidade.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:23:28

PDO

PDO

150

14,18

2.127,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:08:07

isoplaca

isoplaca

150

16,50

2.475,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:16:12

UND

ISOESTE

150

14,18

2.127,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:13:50

ISOSM

ISOSM

150

14,18

Quantidade

Valor Unitário

2.127,00 Sim

0125 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 50Mm, De Boa Qualidade.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:24:07

PDO

PDO

150

21,70

3.255,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:08:33

isoplaca

isoplaca

150

6,60

990,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:17:30

UND

ISOESTE

150

21,70

3.255,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:14:29

ISOSM

ISOSM

150

21,70

3.255,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0126 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 15Mm-Embalagem Com 12.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:24:49

BRW

BRW

250

4,88

1.220,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:09:00

cis

cis

250

6,60

1.650,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:18:50

PCT

BRW

250

4,88

1.220,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:15:05

BRW

BRW

250

4,88

1.220,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0127 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 32Mm-Embalagem Com 12.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:25:28

BRW

BRW

250

12,55

3.137,50 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:09:26

tilibra

tilibra

250

14,40

3.600,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:19:40

PCT

BRW

250

12,55

3.137,50 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:15:43

BRW

BRW

250

12,55

3.137,50 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0128 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 51Mm-Embalagem Com 12.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:26:13

BRW

BRW

250

24,00

6.000,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:10:02

cis

cis

250

24,00

6.000,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:20:25

PCT

BRW

250

22,50

5.625,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:16:25

BRW

BRW

250

22,50

5.625,00 Sim

0129 - Régua Escritório, Material Plástico, Comprimento 30Cm, Graduação Polegada Cm/, Tipo Material Flexível.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:26:37

IMP

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:10:33

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:21:07

Valor Total LC
123/2006

IMP

3.000

2,40

7.200,00 Sim

waleu

waleu

3.000

1,90

5.700,00 Sim

UND

WALEU

3.000

2,01

6.030,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:17:06

CRISTAL

CRISTAL

3.000

2,01

Quantidade

Valor Unitário

6.030,00 Sim

0130 - Tecido Cetim Peça Com 10 Metros X 1,5Mt Largura -Várias Cores.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:27:27

PASSARELA

PASSARELA

100

120,00

12.000,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:26:33

UND

CETIN

100

82,75

8.275,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:17:55

LG

LG

100

82,75

8.275,00 Sim

0131 - Tecido Pelúcia - Comprimento:50 Centrimetro (Cada Unidade),Largura:1,50 Metro,Espessura:12
Milimetro,Composição:100% Poliester
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:28:01

IMP

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:29:10

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:18:53

Valor Total LC
123/2006

IMP

100

40,00

4.000,00 Sim

UND

VELBOA

100

40,00

4.000,00 Sim

PREMIUM

PREMIUM

100

40,00

4.000,00 Sim

0132 - Tesoura Escolar Aço Inox 13 Cm,Cabo Emborrachado Preto Escala De 5Cm Impressa Na Lâmina,Ponta Arredondanda.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:28:36

WIN

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:11:20

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

WIN

3.000

5,76

17.280,00 Sim

grampline

grampline

3.000

3,50

10.500,00 Sim

12/05/2021 16:29:41

UND

CIS

3.000

3,90

11.700,00 Sim

13/05/2021 23:19:39

ADECK

ADECK

3.000

3,90

11.700,00 Sim

0133 - Tesoura Para Picotar Tecidos Leves E Papel. Tamanho 21 Cm, Marca De Referencia:Mondial Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:29:12

CLASSE

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:11:47

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

CLASSE

40

56,83

2.273,20 Sim

brw

brw

40

61,90

2.476,00 Sim

12/05/2021 16:30:24

UND

LEO E LEO

40

56,83

2.273,20 Sim

13/05/2021 23:20:18

KIT

KIT

40

56,83

2.273,20 Sim

0134 - Tesoura Uso Geral 21,6Cm,Lâmina De Aço Inox,Cabo De Polipropileno,Marca De Referencia:Mondial Ou Similar Superior.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:29:39

RIO

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:14:43

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

RIO

40

14,80

592,00 Sim

brw

brw

40

10,90

436,00 Sim

12/05/2021 16:30:53

UND

PRATIK

40

14,80

592,00 Sim

13/05/2021 23:21:05

IDEA

IDEA

40

14,80

592,00 Sim

0135 - Tinta Guache Escolar , Soluvél Em Água, Com 06 Potes, Cores Variadas-15 Ml Cada.

Valor Total LC
123/2006

Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:30:06

PIRA

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:15:06

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

PIRA

3.000

5,77

17.310,00 Sim

acrilex

acrilex

3.000

5,00

15.000,00 Sim

12/05/2021 16:31:34

CX

ACRILEX

3.000

5,77

17.310,00 Sim

13/05/2021 23:21:48

VMP

VMP

3.000

5,77

17.310,00 Sim

0136 - Tinta Para Marcardor De Guadro Branco , Embalagem com 01 litro, Composição: Álcool, Adtitivos, Corantes E Solventes.
Não Lavável.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Quantidade

Valor Unitário

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:30:38

JAPAN

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:15:37

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

Valor Total LC
123/2006

JAPAN

250

192,00

48.000,00 Sim

radex

radex

250

179,90

44.975,00 Sim

12/05/2021 16:38:38

UND

RADEX

250

160,03

40.007,50 Sim

13/05/2021 23:22:25

RADEX

RADEX

250

160,63

40.157,50 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0137 - Tinta Para Tecido, 37Ml. Cores Variadas.
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:31:13

ACRILEX

ACRILEX

100

4,08

408,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:15:58

acrilex

acrilex

100

4,90

490,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:38:41

UND

ACRILEX

100

4,08

408,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:23:06

ACRILEX

ACRILEX

100

4,08

408,00 Sim

Quantidade

Valor Unitário

0138 - "Tnt Tecido Não Tecido, 100% Polipropileno,140Cm
De Largura,Com 50M Cores Sortidas "
Fornecedor

CNPJ/CPF

Data

Modelo

Marca/ Fabricante

Valor Total LC
123/2006

Astor Staudt Me

91.824.383/000178

12/05/2021 14:31:51

SB

SB

300

161,67

48.501,00 Sim

PIAU FORMULARIOS
EIRELI

15.762.990/000172

12/05/2021 16:16:34

mjtextil

mjtextil

300

162,50

48.750,00 Sim

CARLISE BORTOLINI
SCHOMMER

14.399.945/000132

12/05/2021 16:34:34

ROLO

SANTA FÉ

300

161,67

48.501,00 Sim

SUPERMERCADO
ECONOMICO
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/000124

13/05/2021 23:23:51

TNT

TNT

300

161,67

48.501,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor

CPF/CNPJ

Validade (conforme edital)

Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda

01.763.210/0001-02

120 dias

Astor Staudt Me

91.824.383/0001-78

120 dias

MONICA R. DE MELLO FARIA ME

17.353.208/0001-97

120 dias

T Nava Comércio de Eletrodomésticos

18.912.500/0001-65

120 dias

PIAU FORMULARIOS EIRELI

15.762.990/0001-72

060 dias

FRANCISCO RODRIGO DE ARAUJO SILVA 00850168295

32.338.340/0001-13

120 dias

CARLISE BORTOLINI SCHOMMER

14.399.945/0001-32

60 dias

R C M COELHO EIRELI

36.186.548/0001-15

120 dias

BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

31.969.144/0001-84

120 dias

SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

32.303.359/0001-24

60 dias

SOMAR FF COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

40.899.979/0001-04

120 dias

Lances Enviados
0001 - "Alfinete De Cabeça -Nº 29, Embalagem Com 50 G
Aço Niquelado Com 2,5 Cm"
Data

Valor CNPJ

Situação

10/05/2021 - 16:46:09

8,20 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:50:12

8,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:59:47

8,20 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:50:53

8,20 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:12:43

8,12 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:13:22

8,10 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:13:25

8,01 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:00

8,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:03

7,97 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:00

7,96 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:03

7,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:30

7,86 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:34

7,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:06

7,82 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:10

7,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:19:45

7,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:19:48

7,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:21:58

7,69 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:22:02

7,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:23:14

7,61 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:23:18

7,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:24:42

7,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:24:57

7,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:26:32

7,39 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:26:35

7,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:11

7,34 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:27:14

7,31 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:25

7,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:28

7,28 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:00

7,27 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:28:05

7,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:12

7,16 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:29:15

7,09 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:28

7,08 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:29:32

6,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:41

7,05 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:48

6,97 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:52

6,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:54

6,88 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:31:57

6,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:02

6,86 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:09

6,66 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:32:12

6,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:33:53

6,63 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:33:57

6,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:34:33

6,54 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:34:36

6,45 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:35:00

6,44 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:35:03

6,38 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:36:31

6,24 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:36:51

4,30 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:37:42

5,79 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:39:16

5,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0002 - Alfinete Para Mapa - Cx C/ 50 Und - Cabeca Em Polietileno,Diametro De 8,00Mm,Esferica,Colorida,Corpo Em Metal
Latonado,Comprimento Total De 18,00Mm
Data

Valor CNPJ

Situação

10/05/2021 - 16:47:01

7,30 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:50:42

8,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 12:59:58

7,30 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:52:59

7,30 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:12:43

7,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:13:38

7,20 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:13:41

7,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:05

7,15 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:08

7,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:06

7,12 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:09

7,03 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:34

7,02 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:37

6,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:11

6,91 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:14

6,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:19:49

6,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:19:52

6,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:22:02

6,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:22:06

6,69 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:23:18

6,68 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:24:57

6,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:26:37

6,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:26:41

5,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:28

5,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:31

5,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:05

5,57 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:28:08

5,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:21

5,45 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:29:25

5,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:46

5,35 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:49

5,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:43

5,31 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:47

5,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:53

5,21 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:56

5,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:58

5,16 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:32:02

5,10 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:06

5,05 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:09

5,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:18

4,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:34:44

4,89 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:35:52

2,40 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:36:23

3,15 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:37:10

4,69 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0003 - Apagador Para Quadro Branco/Magnético, Base Plastica Na Cor Preto Com Compartimentos Para Dois Pinceis
Data

Valor CNPJ

Situação

10/05/2021 - 16:47:35

9,80 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:51:14

8,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:00:40

9,80 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:53:49

9,80 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:13:58

8,80 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:14:02

8,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:16

8,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:19

8,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:10

8,59 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:13

8,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:39

8,55 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:43

8,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:16

8,45 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:20

8,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:19:53

8,36 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:19:57

8,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:22:07

8,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:22:10

8,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:23:24

8,26 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:24:57

8,19 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:26:42

8,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:26:45

7,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:30

7,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:33

7,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:09

7,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:28:13

7,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:18

5,76 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:31:32

5,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:59

5,98 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0004 - Apontador Metálico Para Lápis De Madeira Nº 2, 2-A, 2-B, Sem Deposito
Data
10/05/2021 - 16:48:58

Valor CNPJ
1,60 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Situação
Válido

12/05/2021 - 08:51:51

1,30 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:01:08

1,60 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:54:35

1,60 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:13

1,29 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:14:16

1,20 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:21

1,19 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:24

1,14 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:17

1,13 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:20

1,09 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:43

1,08 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:46

1,04 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:19:58

1,03 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:20:02

0,99 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:22:11

0,98 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:22:14

0,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:33

0,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:36

0,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:52

0,74 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:33:44

0,52 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0005 - Arquivo Morto Polionda-Formato Aproximado: C 347Xa245 X L133(Mm)- Com Impressão, Fundo Automático C/ Travas,
Em Plástico Pp Corrugado Opaco.
Data

Valor CNPJ

Situação

10/05/2021 - 16:49:41

7,40 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:53:10

6,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:02:00

7,40 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:55:18

7,40 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:26

6,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:29

6,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:34

6,88 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:14:59

6,81 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:15:02

6,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:49

6,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:52

6,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:26

6,64 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:29

6,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:05

6,57 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:20:08

6,53 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:22:16

6,52 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:22:19

6,49 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:25:02

6,48 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:25:05

6,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:36

6,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:40

6,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:39

6,26 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:32:32

3,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:33:34

5,40 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0006 - Balão Nº 9 Liso, Cor Vibrante,Composição: Látex De Borracha Natural.Embalagem Com 50 Und.

Data

Valor CNPJ

Situação

10/05/2021 - 16:50:43

13,43 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:53:39

13,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:03:06

13,43 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:56:08

13,43 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 21:38:31

13,43 (proposta) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:14:30

12,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:33

12,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:24

12,93 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:15:26

12,88 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:54

12,87 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:58

12,84 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:32

12,83 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:35

12,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:10

12,77 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:20:15

12,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:25:10

12,73 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:25:13

12,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:26:48

12,67 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:26:52

12,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:39

12,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:43

12,31 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:15

12,30 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:28:18

12,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:56

12,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:00

12,15 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:38

12,14 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:41

12,09 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:00

12,08 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:04

12,03 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:04

12,02 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:32:08

11,97 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:12

12,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:23

11,96 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:26

11,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:40

11,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:43

11,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:34:31

11,79 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

14/05/2021 - 09:35:31

7,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:37:10

7,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:37:26

11,61 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

Válido

0007 - Bambolê, Colorido, Confeccionado Em Plástico, Com Diâmetro De 60 Cm.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:14:00

8,73 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:54:07

8,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:04:08

8,73 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:36:42

8,73 (proposta) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

13/05/2021 - 16:57:41

8,73 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 21:38:58

8,73 (proposta) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 07:36:22

8,73 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:14:36

7,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:39

7,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:12

7,90 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:15:15

7,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:46

7,80 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:15:49

7,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:17:00

7,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:17:03

7,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:38

7,69 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:41

7,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:58

7,59 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:19:02

7,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:15

7,53 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:20:19

7,50 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:26

5,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:20:29

4,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:47

7,49 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:25:14

4,91 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:25:18

4,88 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:26:03

4,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:26:06

4,50 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:26:52

3,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:27:42

3,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:21

3,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:29:13

3,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:30:00

2,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:40

3,36 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:34:26

2,40 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0008 - Bandeja Dupla Fixa Para Uso Em Escritórios,Confeccionada Em Acrílico Fumê Transparente Medindo, Aproximadamente,
35Cm X 23Cm
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:14:42

46,80 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:54:31

56,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:05:10

46,80 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:58:30

46,80 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:12:43

46,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:43

46,71 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:47

46,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:15:00

46,67 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:15:03

46,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:18

46,64 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:20

46,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:28

46,61 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:16:31

46,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:17:04

46,53 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:17:07

46,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:43

46,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:46

46,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:22

46,43 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:20:25

46,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:25:20

46,38 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:25:23

46,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:45

46,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:48

45,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:24

45,92 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:28:27

45,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:19

45,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:22

44,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:04

44,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:08

44,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:20

44,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:24

44,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:33

44,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:37

44,67 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:06

44,64 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:09

44,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:35

44,61 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:31:41

44,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:44

42,00 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:35:06

34,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:36:06

29,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0009 - Barbantes Artesanais 8 Fios,75 Metros Por Unidade.-Material: 90% Algodão.-Cor: Branco.-Peso: 445G.-(147,5 X 8 Fios).
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:15:16

15,08 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:05:44

15,08 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 16:59:25

15,08 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:49

15,07 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:46

15,06 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:18:48

15,05 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:29

15,04 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:27:51

15,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:29

14,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:29:25

14,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:18

14,89 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:32:09

14,88 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:32:29

14,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:36:06

7,20 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:36:52

14,09 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:37:23

11,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0010 - Bloco Para Recados, Auto-Adesivo, Tipo Post It, Papel 100% Reciclado,Medindo 102 Mm X 76 Mm, Em Cores, Bloco Com
100 Folhas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:16:00

9,20 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 08:55:00

7,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:06:14

9,20 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:00:19

9,20 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:14:54

7,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:14:57

7,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:16:24

7,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:16:28

7,69 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:17:02

7,68 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:17:08

7,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:52

7,62 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:18:56

7,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:20:34

7,56 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:20:37

7,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:22:48

7,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:22:52

7,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:25:28

7,36 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:25:32

7,28 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:26:59

7,27 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:27:02

7,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:27:57

7,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:00

6,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:28:33

6,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:28:36

6,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:30

6,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:29:33

6,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:09

6,79 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:12

6,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:27

6,75 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:30

6,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:30:59

6,67 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:31:02

6,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:12

6,56 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:16

6,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:31:26

6,50 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:31:29

6,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:16

6,39 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:32:21

6,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:34

6,35 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:37

6,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:34:03

6,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:34:06

6,20 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:35:06

5,76 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:36:38

5,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:37:35

4,60 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0011 - Bola De Isopor, Tamanho 15Mm
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:55:53

0,37 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:30:42

0,37 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 17:03:38

0,37 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:10

0,28 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:42:47

0,27 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:42:52

0,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:15

0,24 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:48

0,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:33

14/05/2021 - 09:57:30

0,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
0,15 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

Válido

0012 - Bola De Isopor, Tamanho 35Mm
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 08:56:18

0,40 (proposta)

12/05/2021 - 10:31:27

0,41 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 17:04:08

0,41 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:43:00

0,39 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:43:04

0,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:20

0,29 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:59

0,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:37

0,24 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:58:40

0,20 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0013 - Bola De Isopor, Tamanho 50Mm
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:56:41

0,55 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:32:06

0,55 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 17:04:38

0,55 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:32:11

0,49 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:43:04

0,48 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:43:08

0,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:24

0,43 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:27

0,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:40

0,39 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:43

0,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:51:02

0,34 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:59:38

0,30 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0014 - Borracha Branca Escolar Para Apagar Escrita À Lápis/Grafite, Medindo 3,3 X 2,3 X 0,08Cm 10/15Gr, Composição A Base
De Materiais Que Não Manchem O Papel Ao Apagar A Escrita.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:57:10

0,60 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:33:02

0,75 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:07:36

0,75 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:05:34

0,75 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:33:57

0,59 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:34:01

0,52 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:37:08

0,51 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:37:13

0,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:37:54

0,40 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:37:58

0,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:42:41

0,34 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:43:09

0,33 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:45:27

0,32 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:46:28

0,31 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:09

0,29 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:55

0,28 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:49:46

0,27 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:50:10

0,26 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:51:05

0,25 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:53:44

0,24 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:58:24

0,17 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:00:43

0,22 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0015 - Brinquedo Infantil:Alfabeto Móvel, Confeccionado Em Eva Lavável, Medindo Aproximadamente 0,04 (L) X 0,02(C) Metros,
Acondicionado Em Pote Plástico Translúcido, Contendo 124 Pecas, Sendo 4 Jogos De Consoante E 8 Jogos De Vogais. Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:57:40

26,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:39:18

26,97 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:08:05

26,97 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:37:21

57,78 (proposta) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

13/05/2021 - 17:06:14

26,97 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 21:39:42

26,97 (proposta) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:32:57

26,85 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:33:00

26,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:33:53

26,76 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:33:57

26,67 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:37:15

26,66 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:37:19

26,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:42:44

26,62 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:42:47

26,59 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:43:16

26,58 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:43:20

26,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:45:34

26,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:45:38

26,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:32

26,45 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:35

26,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:50

26,40 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:46:54

26,36 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:27

26,34 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:31

26,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:51

26,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:47:54

26,22 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:43

26,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:45

26,04 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:49

26,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:52

25,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:50:05

25,92 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:50:09

25,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:50:31

25,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:50:35

25,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:50:58

25,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:51:01

25,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:51:14

25,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:51:17

25,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:52:58

25,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:53:01

25,14 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:54:01

25,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:54:06

24,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:54:56

24,10 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:55:22

22,98 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:56:09

14,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:57:37

17,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0016 - Brinquedo Infantil:Caminhão Plastico Caçambinha,Comp: 15,5 Cm,Largura: 6 Cm,Altura: 7 Cm,Peso: 62 G.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 10:40:07

29,00 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:09:04

29,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:37:48

29,00 (proposta) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

13/05/2021 - 17:07:10

29,00 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 21:40:11

29,00 (proposta) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:33:09

28,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:33:47

27,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:34:47

27,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:36:37

27,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:37:20

26,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:37:59

26,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:39:34

26,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:42:50

25,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:43:21

25,98 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:44:05

25,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:44:42

25,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:45:41

24,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:46:23

24,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:46:38

23,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:56

23,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:47:10

24,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:47:13

22,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:47:21

22,95 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:30

22,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:47:44

21,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:48:05

21,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:32

21,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:48:39

20,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:46

20,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:49:13

19,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:49:29

20,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:49:57

16,65 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:50:35

4,50 (lance oculto) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:50:45

9,49 (lance oculto) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:52:48

5,45 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0017 - Brinquedo Infantil:Fogão Com Botijão De Gás E Panelinhas,-Dimensões Aprox.:17 X 9 X 11Cm,Plástico Atóxico.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 10:45:28

24,00 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:09:42

24,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:38:13

24,00 (proposta) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

13/05/2021 - 17:07:57

24,00 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:33:43

23,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:42:58

23,98 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:43:31

23,97 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:45:48

23,96 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:46:41

23,95 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:26

23,94 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:47:40

23,93 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:48:35

23,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:08

23,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:49:25

23,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:57

23,86 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:50:35

23,84 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:50:47

22,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:51:06

22,81 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:54:04

22,79 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:57:09

21,44 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:57:36

22,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:58:08

6,95 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

14/05/2021 - 09:59:08

15,25 (lance oculto) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Válido

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

0018 - Brinquedo Infantil:Violão Violãozinho Viola Plástico Musical,Diversas Cores,Tamanho - 38 Cm X 13Cm
Data
12/05/2021 - 10:45:57

Valor CNPJ
18,00 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Situação
Válido

12/05/2021 - 13:10:16

18,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:38:45

18,00 (proposta) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

13/05/2021 - 17:08:32

18,00 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 21:40:38

18,00 (proposta) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:33:18

17,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:33:38

16,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:34:57

16,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:36:55

16,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:37:25

15,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:38:08

15,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:39:51

15,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:43:04

14,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:43:41

14,98 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:44:13

14,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:44:58

14,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:45:53

13,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:46:28

13,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:46:47

12,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:46:55

12,98 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:47:03

12,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:47:11

11,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:34

11,98 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:47:39

11,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:47:45

12,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:47:50

11,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:47:54

10,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:48:11

10,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:31

9,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:39

9,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:56

9,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:49:05

8,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:16

8,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:49:29

7,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:50:03

7,91 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:50:08

6,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:51:41

4,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:52:02

5,19 (lance oculto) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

0019 - "Brinquedo Pedagógico:Jogo De Boliche Infantil,6 Pinos Coloridos,1 Bola Preta,Dimensões Aproximadas Dos Pinos: 30Cm
Altura
"
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 10:46:45

33,30 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:11:03

33,30 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:39:26

33,30 (proposta) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

13/05/2021 - 17:09:06

33,30 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 21:41:05

33,30 (proposta) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 07:36:48

33,30 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:33:19

33,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:33:30

32,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:34:03

31,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:35:08

31,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:37:02

31,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:37:30

30,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:38:17

30,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:40:07

30,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:43:11

29,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:43:45

29,98 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:43:58

29,97 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:44:20

29,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:45:07

29,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:45:46

28,99 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:45:58

28,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:46:04

28,89 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:46:32

28,91 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:46:34

28,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:46:42

27,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:46:48

27,98 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:47:03

27,96 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:09

27,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:47:21

26,99 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:47:28

26,98 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:47:34

26,95 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:38

26,97 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:47:45

26,94 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:47:57

26,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:02

27,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:48:04

25,99 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:48:15

25,98 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:48:18

25,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:21

25,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:23

24,99 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:48:26

24,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:32

24,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:35

24,89 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:48:39

23,99 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:48:47

23,98 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:48:52

23,05 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:56

23,00 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:49:01

22,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:07

23,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:49:09

22,89 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:49:19

22,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:25

22,79 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:50:13

22,81 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:50:37

22,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:50:43

22,78 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:50:45

22,69 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:50:52

22,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:51:00

22,65 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:51:24

15,20 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:51:28

18,20 (lance oculto) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 09:53:55

7,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

14/05/2021 - 09:54:03

15,99 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

Válido

14/05/2021 - 09:55:00

17,65 (lance oculto) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

0020 - Brinquedo:Boneca Plástico Com Sapatinho,Roupinhas Variadas, Similar Barbie,Altura 27 Cm,Composição:Cabeça Em
Vinil,Cabelo Em Nylon,Corpo E Membros Em Polietileno.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 10:47:18

29,00 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:12:52

29,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:39:49

29,00 (proposta) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

13/05/2021 - 17:09:48

29,00 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 21:41:31

29,00 (proposta) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:33:14

28,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:33:43

28,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:34:08

27,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:35:19

27,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:37:08

27,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:37:35

26,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:38:31

26,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:40:16

26,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:43:18

25,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:43:53

25,98 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:44:30

25,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:45:14

25,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:46:03

24,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:46:42

24,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:46:55

24,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:46:59

23,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:15

23,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:47:23

22,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:47:40

22,98 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:47:51

22,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:12

21,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:16

22,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:48:26

21,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:48:37

20,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 09:48:49

20,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:48:58

20,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:49:09

19,95 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:49:15

19,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:49:18

20,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:49:47

19,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:50:19

19,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:50:42

18,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 09:51:05

18,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:51:18

18,79 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:51:25

17,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 09:51:28

18,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

14/05/2021 - 09:51:44

17,00 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:52:23

14/05/2021 - 09:54:24

17,01 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

12,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45
Válido

14/05/2021 - 09:56:04

8,00 (lance oculto) 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE
MELLO FARIA ME

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de apresentar os seguintes
documentos
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando ainda que todos os links para a emissão das certidões
forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta
inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021 17:06:10

14/05/2021 - 09:56:17

10,45 (lance oculto) 01.763.210/0001-02 - Rejane Comercio
de Produtos Pedagogicos Ltda

Cancelado - seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa
Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda deixou de apresentar
os seguintes documentos,
10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO)
considerando que foi anexados os links para emissão das certidões no
edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.
14/05/2021 17:22:45

0021 - Caderno Brochura Capa Dura 1/4,96 Folhas,Área Para Identificação E Folhas Pautadas-140Mm X 200Mm-56
G/M²,Diversas Cores.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:58:22

6,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:48:10

8,47 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:14:32

8,47 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:10:44

8,47 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:06:20

5,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:06:23

5,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:07:11

5,92 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:07:14

5,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:22

5,81 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:25

5,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:04

5,74 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:12

5,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:15

5,67 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:14:02

5,66 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:14:05

5,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:16:00

5,55 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:16:03

5,52 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:18:38

5,51 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:18:41

5,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:19:02

5,42 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:19:07

5,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:25

5,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:28

5,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:21:32

5,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:21:35

5,08 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:38

3,20 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:42

5,07 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:25:21

3,60 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0022 - Calculadora Eletrônica,Tamanho: 15,4X12,2X35 Cm, 8 Dígitos,Mr Mc Mrc Função De Memória, Possui Desligamento
Automático, Teclas Em Plástico E Com Som.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:58:46

45,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:48:42

45,47 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:15:19

45,47 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:11:25

45,47 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:06:25

44,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:06:29

44,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:07:26

44,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:07:29

44,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:27

44,82 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:30

44,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:01

43,00 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:12:05

42,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:19

42,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:24

41,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:14:16

41,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:14:20

41,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:16:12

41,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:16:15

41,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:17:04

41,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:17:07

41,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:17:59

41,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:18:03

41,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:19:06

41,65 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:19:09

41,59 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:28

40,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:33

40,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:21:41

40,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:21:45

39,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:23:08

39,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:23:11

39,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:12

39,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:15

39,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:05

39,72 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:25:09

39,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:13

19,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:29

17,44 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:26:47

21,80 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:28:33

30,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0023 - Caneta Marcadora Para Cd/Dvc,Cor Preta, Ponta De 1,0Mm, Qualidade Igual Ou Superior A Marca Pilot.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:59:14

3,60 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:49:16

3,42 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:15:49

3,42 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:12:01

3,42 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:05:51

3,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:06:29

3,34 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:06:32

3,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:07:42

3,29 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:07:46

3,19 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:32

3,18 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:35

3,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:15

3,00 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:12:19

2,97 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:12:23

2,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:14:21

2,96 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:14:26

2,88 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:19:11

2,87 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:19:15

2,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:31

2,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:34

2,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:01

2,32 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:25:23

1,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:27

2,20 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0024 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com Furo De Respiração Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De Encaixe, Esfera De Tungstênio, Tinta Azul, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com 50 Und.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 08:59:47

35,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:49:55

45,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:16:24

45,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:12:39

45,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:06:34

34,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:06:37

34,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:07:50

34,88 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:07:54

34,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:35

34,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:39

34,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:33

34,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:36

33,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:22

32,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:24:48

22,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:49

24,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0025 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com Furo De Respiração Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De Encaixe, Esfera De Tungstênio, Tinta Preta, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com 50 Und.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:00:14

35,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:50:50

45,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:17:40

45,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:13:24

45,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:06:45

34,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:06:48

34,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:07:57

34,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:08:00

34,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:21:53

34,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:21:56

34,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:17

34,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:20

34,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:58

34,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:23:01

33,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:02

33,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:06

33,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:10

33,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:13

33,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:52

33,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:56

32,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:20

32,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:40

23,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:27:13

32,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:29:27

22,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0026 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com Furo De Respiração Lateral No Centro, Com
Cartucho Removível De Encaixe, Esfera De Tungstênio, Tinta Vermelha, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou
Faber Castell. Embalagem Com 50 Und.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:00:46

35,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:51:37

45,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:18:30

45,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:14:02

45,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:06:49

34,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:06:52

34,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:08:07

34,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:08:11

34,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:39

34,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:42

33,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:21:58

33,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:03

33,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:23

33,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:26

33,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:54

33,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:57

33,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:06

33,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:24:09

33,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:16

33,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:19

33,03 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:56

33,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:59

32,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:27

32,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:30

32,88 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:27:34

32,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:27:37

32,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:27:49

32,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:27:52

32,01 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:02

31,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:05

31,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:18

31,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:21

31,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:27

31,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:31

31,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:29:04

31,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:29:08

31,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:29:39

31,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:29:42

31,26 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:30:21

20,95 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:30:54

32,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:32:53

23,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0027 - Caneta Marca Texto Cores Diversas , Com Ponta Chanfrada Em Polietileno E Filtro Em Poliester,Com Tinta
Superfluorescente E Cor Viva Para Sublinhar E Destacar, Espessura Do Traço 1Mm Para Sublinhar E 4Mm Para Destacar.De
Qualidade Igual Ou Superior A Marca Pilot.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:01:10

1,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:52:25

2,53 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:19:04

2,53 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:14:45

2,53 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:07:04

1,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:07:07

1,45 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:10:16

1,44 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:10:19

1,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:45

1,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:48

1,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:22:44

1,15 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:25:21

1,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:41

1,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0028 - Capa Pvc P/ Encadernação (A4) –210 X 297 - Transparente
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 09:01:40

0,35 (proposta)

12/05/2021 - 10:54:24

0,63 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 10:14:03

0,63 (proposta) 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Válido

13/05/2021 - 17:15:24

0,63 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:10:23

0,62 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Válido

14/05/2021 - 10:20:49

0,32 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:53

0,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:32

0,20 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:50

0,24 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0029 - Capa Pvc P/ Encadernação Colorida (A4) –210 X 297 -Cor Preto/Azul
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:02:13

0,35 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:54:58

1,30 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 10:14:23

1,30 (proposta) 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Válido

13/05/2021 - 17:16:46

1,30 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:10:29

0,62 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Válido

14/05/2021 - 10:20:55

0,32 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:20:58

0,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:25:41

0,20 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0030 - Clips Metálico Niquelado Nº 01. Caixa Com 100
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:02:35

3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:57:24

2,70 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:20:41

2,70 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:17:30

2,70 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:05:51

2,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:07:25

2,59 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:07:28

2,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:14:28

2,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:14:31

2,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:15:53

2,46 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:15:56

2,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:17:29

2,39 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:20:51

2,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:26:55

2,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:27:15

2,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:27:18

2,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:28:40

1,40 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:30:47

2,08 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:31:18

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0031 - Clips Metálico Niquelado Nº 02. Caixa Com 100
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:03:04

3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:57:52

2,95 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:21:25

2,95 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:22:18

2,95 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:34:06

2,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:34:50

2,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:34:53

2,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:38:26

2,85 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:38:29

2,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:40

2,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:43

2,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:44

2,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:40:47

2,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:59

2,58 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:41:03

2,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:41:38

2,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:41:41

2,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:41:51

2,39 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:41:55

2,31 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:51

2,30 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:42:56

2,23 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:45:11

2,22 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:45:14

2,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:00

2,16 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:49:04

2,10 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:57

2,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:54:42

1,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:57:06

1,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:59:01

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0032 - Clips Metálico Niquelado Nº 03. Caixa Com 100
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:08:25

3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:58:49

3,03 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:21:59

4,16 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:22:57

3,03 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:05

2,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:09

2,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:44

1,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:01:37

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0033 - Clips Metálico Niquelado Nº 06. Caixa Com 50
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:08:51

3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 10:59:41

3,10 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:22:32

3,10 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:23:37

3,10 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:38:07

2,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:38:11

2,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:45

2,95 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:48

2,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:51

2,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:40:55

2,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:41:45

2,81 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:41:49

2,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:58

2,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:43:01

2,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:45:20

2,69 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:45:24

2,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:47:53

2,64 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:47:57

2,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:05

2,55 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:49:08

2,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:10

2,45 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:51:01

2,08 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:52:06

1,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:23

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0034 - Clips Metálico Niquelado Nº 1/0. Caixa Com 100.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:09:17

3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:00:14

3,02 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:23:11

3,02 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:24:20

3,02 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:38:03

2,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:38:06

2,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:51

2,88 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:54

2,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:05

2,81 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:43:08

2,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:45:28

2,74 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:45:32

2,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:47:57

2,64 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:48:01

2,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:10

2,61 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:49:13

2,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:13

2,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:16

2,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:55:09

2,08 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:56:07

1,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:57:53

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0035 - Clips Metálico Niquelado Nº 2/0. Caixa Com 100
Data
12/05/2021 - 09:09:38

Valor CNPJ
3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 11:00:49

2,95 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:23:58

2,95 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:25:02

2,95 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:34:06

2,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:37:57

2,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:38:01

2,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:11

2,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:43:15

2,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:45:32

2,81 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:45:36

2,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:15

2,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:49:18

2,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:18

2,65 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:22

2,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:51:09

2,08 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:52:15

1,60 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:37

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0036 - Clips Metálico Niquelado Nº 3/0. Caixa Com 50.
Data
12/05/2021 - 09:10:05

Valor CNPJ
3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 11:01:14

2,97 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:24:31

2,97 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:25:44

2,97 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:34:06

2,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:37:53

2,86 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:37:56

2,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:17

2,76 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:43:20

2,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:45:40

2,72 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:45:44

2,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:20

2,67 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:49:24

2,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:22

2,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:25

2,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:54:59

2,57 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:55:02

2,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:56:33

2,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:56:37

2,42 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:37

1,65 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:01:24

2,08 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:01:25

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0037 - Clips Metálico Niquelado Nº 6/0. Caixa Com 50.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:10:26

3,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:02:48

3,65 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:25:02

3,65 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:26:25

3,65 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:37:49

2,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:37:52

2,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:24

2,95 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:43:27

2,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:45:48

2,85 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:45:51

2,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:26

2,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:49:29

2,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:26

2,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:29

2,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:45

2,65 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:48

2,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:54:18

2,08 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:54:44

1,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:57:08

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0038 - Cola Quente Fina De Silicone-Bastão, Com Diam. 7Mm Aprox. X 30 Cm De Comp. Na Cor Branca Leitosa Transparente.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:10:56

0,60 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:03:24

0,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:25:39

0,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:27:01

0,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:37:26

0,59 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:37:30

0,50 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:29

0,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:43:32

0,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:46:20

0,39 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:47:29

0,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:41

0,31 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:50

0,29 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:28

0,25 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0039 - Cola Quente Grossa De Silicone-Bastão, Com Diam. 10Mm Aprox. X 30Cm De Comp. Na Cor Branca Leitosa
Transparente.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:11:29

1,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:04:13

1,33 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:26:11

1,33 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:27:32

1,33 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:37:20

1,31 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:46:16

0,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:46:19

0,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:37

0,92 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:40

0,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:23

0,70 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:55:19

0,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0040 - Cola Branca -1 L; Especificação:Pastosa, Lavavel E Atoxica. Embalagem: Plástica.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:12:02

14,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:05:00

14,33 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:26:49

14,33 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:28:09

14,33 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:37:10

13,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:37:15

13,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:41:41

13,92 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:41:44

13,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:00

13,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:42:03

13,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:07

13,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:11

13,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:41

13,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:43:45

13,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:46:13

13,47 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:46:16

13,45 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:46:24

13,46 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:48:48

13,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:48:52

13,08 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:40

13,07 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:49:43

13,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:49

12,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:53

12,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:33

12,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:36

12,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:52:48

5,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:52:52

14/05/2021 - 10:54:55

10,88 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

8,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35
Válido

0041 - Cola Branca-90G; Solúvel Em Água,Frasco Vertical.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:12:43

3,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:06:20

2,62 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:27:41

2,62 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:28:57

2,62 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:34:18

2,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:37:00

2,55 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:37:05

2,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:38:41

2,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:38:45

2,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:16

2,38 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:20

2,34 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:45

2,33 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:49

2,28 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:52

2,27 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:08

2,26 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:47:40

2,20 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:00

2,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:30

2,05 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:56

2,04 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:00

2,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:33

1,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:55:40

1,60 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:56:57

1,10 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0042 - Cola Colorida-Embalagem Contém 6 Bisnagas De 23 G Nas Cores: Branco, Amarelo, Vermelho, Verde, Azul E Preto.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:13:07

11,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:08:03

11,93 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:28:17

11,93 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:29:35

11,93 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:53

11,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:56

11,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:38:46

11,81 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:38:49

11,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:43:57

11,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:00

11,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:40

11,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:44

11,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:02

11,56 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:06

11,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:56:39

11,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:56:42

11,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:57:35

6,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:01

7,68 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:59:53

7,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0043 - Cola Em Bastão,Tubo Plastico Com Base Giratória, Aplicação Em Papel,Secagem Rápida, 8G.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:13:36

1,30 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:08:30

2,22 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:28:45

2,22 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:34:56

2,22 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:48

1,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:52

1,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:38:51

1,26 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:38:55

1,23 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:02

1,22 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:05

1,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:35

1,16 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:38

1,14 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:07

1,13 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:12

1,11 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:23

0,88 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:58:52

0,85 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:01:06

0,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0044 - Cola Instantanea; Adesivo Instantaneo Multiuso 20G, Bico Antientupimento.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:14:02

10,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:09:10

10,07 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:29:49

10,07 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:35:32

10,07 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:34:18

10,05 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:43

10,04 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:47

9,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:38:56

9,94 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:00

9,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:31

9,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:40:36

9,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:27

9,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:30

9,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:07

9,77 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:12

9,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:20

9,74 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:23

9,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:29

9,64 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:33

9,55 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:00

9,54 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:49:04

9,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:10

9,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:13

9,31 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:26

9,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:30

9,26 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:11

9,25 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:15

9,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:38

9,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:42

9,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:14

7,02 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:58:44

9,15 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:59:15

6,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:00:36

7,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0045 - Cola Para E.V.A-80G.Especificação: Em Tubo Plástico, Base Giratória, Não Tóxica.
Data
12/05/2021 - 09:14:32

Valor CNPJ
6,75 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 11:09:49

6,57 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:30:25

6,57 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:36:05

6,57 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:34:18

6,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:36

6,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:40

6,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:01

6,36 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:05

6,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:31

6,25 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:42:34

6,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:11

6,20 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:16

6,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:24

6,15 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:28

6,12 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:15

6,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:49:18

6,05 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:17

6,04 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:20

5,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:43

5,97 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:46

5,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:57:10

4,24 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:58:12

3,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:59:48

4,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0046 - Colchete Latonado Nº 06, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:14:58

5,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:11:57

7,30 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:31:12

7,30 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:37:02

7,30 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:27

5,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:30

5,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:08

5,79 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:11

5,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:35

5,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:40:40

5,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:23

5,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:26

5,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:16

5,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:58:20

5,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:59:32

3,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:01:33

5,39 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:02:14

4,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0047 - Colchete Latonado Nº 08, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Data
12/05/2021 - 09:15:32

Valor CNPJ
6,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 11:13:13

7,90 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:31:44

7,90 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:44:14

7,90 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:21

6,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:24

6,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:14

6,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:18

6,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:29

6,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:40:32

6,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:47

6,32 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:51:29

4,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:22

4,85 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0048 - Colchete Latonado Nº 12, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Data
12/05/2021 - 09:15:57

Valor CNPJ
9,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 11:13:09

11,25 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:32:26

11,25 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:44:47

11,25 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:13

9,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:16

9,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:20

9,38 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:23

9,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:24

9,30 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:40:27

9,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:37

9,23 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:42

9,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:29

9,12 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:32

9,09 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:05

6,80 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:53:56

9,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:54:54

6,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0049 - Colchete Latonado Nº 14, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:16:23

12,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:14:23

14,50 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:32:59

14,50 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:45:18

14,50 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:08

12,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:11

12,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:25

12,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:28

12,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:18

12,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:40:22

12,55 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:41:13

12,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:41:17

11,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:31

11,95 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:36

11,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:35

11,85 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:38

11,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:12

7,92 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

14/05/2021 - 10:54:17

10,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

14/05/2021 - 10:55:04

9,10 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35
Válido

Válido

0050 - Corretivo Liquido, A Base De Água,Inodoro, Atoxico, Multiuso, Para Correção De Qualquer Tipo De Escrita. Frasco
Contendo 18Ml.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:16:46

2,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:14:49

3,09 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:34:39

3,09 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:45:55

3,09 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:36:03

2,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:36:06

2,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:39:30

2,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:39:37

2,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:09

2,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:40:13

2,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:40:55

2,63 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 10:40:59

2,55 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:41:09

2,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:41:13

2,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:44:27

2,40 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:44:31

2,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:50:39

2,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:50:43

2,22 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 10:53:19

1,52 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 10:54:54

2,03 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0051 - Dvd-R Regravável Com Capacidade De Gravação De 4.7 Gb/120 Min,Acondicionado Individualmente Em Envelope De
Papel.
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 09:17:51

4,00 (proposta)

12/05/2021 - 11:15:35

4,13 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:35:23

5,25 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:48:11

4,13 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:19:21

3,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:19:26

3,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:55

3,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:58

3,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:58

3,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:02

3,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:43:26

2,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:46:11

2,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0052 - Envelope: De Circulação Interna ; 24 X 34,4 Cm (A X L); Papel Kraft, 80 Gramas; Com Aba Dobrável.
Data
12/05/2021 - 09:18:21

Valor CNPJ
0,40 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 11:21:00

0,48 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:35:50

0,48 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:52:45

0,48 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:21:02

0,39 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:21:06

0,36 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:05

0,35 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:25:09

0,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:14

0,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:20

0,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:59

0,26 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:40

0,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:03

0,24 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:41:29

0,19 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:43:32

0,23 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0053 - Espiral, Para Encadernação, Em Pvc, Diâmetro 33 Mm, Comprimento 33 Cm, Capacidade De Encadernação De 250
Folhas. Embalagem Com 27 Unidades.
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 09:18:46

32,00 (proposta)

12/05/2021 - 11:28:39

32,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 17:53:25

32,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:03

31,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:06

31,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:18

31,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:21

31,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:25

25,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:37:21

22,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0054 - Estilete Com Cabo Em Plastico Rígido, Lâmina De Aço Carbono De 18Mm De Largura. Avanço Graduável Com Trava De
Segurança.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:19:37

1,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:29:30

3,15 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:37:11

3,15 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:54:07

3,15 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:21:21

1,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:21:24

1,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:10

1,81 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:25:15

1,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:26:50

1,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:26:53

1,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:28:03

1,72 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:07

1,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:28:13

1,69 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:16

1,59 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:08

1,58 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:11

1,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:08

1,55 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:12

1,49 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:41:55

1,20 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:44:39

1,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:45:55

1,30 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0055 - Extrator De Grampo Tipo Espatula, Confeccionado Em Metal Inoxidável De Alta Resistência.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:20:04

2,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:31:46

2,76 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:38:02

2,76 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:54:43

2,76 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:18:16

2,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:20:24

2,73 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:20:27

2,69 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:21:26

2,68 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:21:29

2,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:26

2,62 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:25:29

2,53 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:26:55

2,52 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:26:59

2,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:28:09

2,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:12

2,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:28:23

2,38 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:28

2,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:13

2,31 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:17

2,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:29

2,26 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:32:32

2,23 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:38

1,84 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:35:38

1,95 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:23

1,90 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0056 - Extrator Tipo Piranha , Em Metal E Revestido Em Material Plástico.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:20:30

5,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:36:46

6,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:38:40

6,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:55:16

6,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:20:35

5,80 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:20:39

5,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:24

5,74 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:27

5,69 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:12

5,68 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:16

5,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:40:53

2,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:40:57

4,45 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:43:26

3,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0057 - Fita Adesiva Crepada - Fita Crepe - 18Mm X 50M - Rolo
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:20:58

5,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:37:30

5,97 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:39:11

5,97 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:55:54

5,97 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:21:05

5,50 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:21:09

5,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:21:59

5,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:22:02

5,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:41

5,36 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:25:44

5,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:28:28

5,31 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:31

5,26 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:28

5,25 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:31

5,15 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:39

5,24 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:32:42

5,14 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:32:45

5,11 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:44

5,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:36:47

4,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:00

3,82 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:38:31

4,10 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:40:45

3,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0058 - Fita Adesiva Transparente-Rolo 45Mm X 100M.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:21:23

7,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:40:35

9,47 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:39:41

9,47 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:56:34

9,47 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:21:27

7,80 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:21:31

7,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:22:22

7,72 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:22:25

7,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:36

7,62 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:25:39

7,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:44

7,56 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:25:47

7,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:28:35

7,46 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:38

7,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:33

7,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:37

7,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:50

7,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:32:53

7,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:32:56

7,26 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:46

6,80 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:35:53

5,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:01

6,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:38:34

5,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0059 - Fita Cetim Nº 01,100% Poliéster (100 M X 7Mm).Diversas Cores.
Data
12/05/2021 - 11:47:32

Valor CNPJ
6,10 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

12/05/2021 - 13:40:34

13,60 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

13/05/2021 - 17:57:07

6,10 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Situação
Válido
Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35
Válido

14/05/2021 - 11:22:47

6,09 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:32:37

6,08 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:40

4,15 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0060 - Fita Cetim Nº 05,100% Poliéster (50 M X 22Mm).Diversas Cores.
Data
12/05/2021 - 11:48:07

Valor CNPJ
8,30 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Situação
Válido

12/05/2021 - 13:41:13

22,40 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

13/05/2021 - 17:57:41

8,30 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35
Válido

14/05/2021 - 11:23:04

8,29 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:32:42

8,26 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:40:36

6,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0061 - Fita Cetim Nº 09,100% Poliéster (50 M X 38Mm).Diversas Cores.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:48:48

10,25 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:41:50

35,20 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:58:42

10,25 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:03

7,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0062 - Fita Cetim Nº 12,100% Poliéster (10 M X 50Mm).Diversas Cores.
Data
12/05/2021 - 11:49:28

Valor CNPJ
12,85 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Situação
Válido

12/05/2021 - 13:42:22

12,85 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:59:16

12,85 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:23:06

12,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:23:36

12,83 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:28:48

12,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:32:58

12,81 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:08

12,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:33:41

12,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:06

12,69 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:40:43

12,65 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:43:15

12,00 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:43:36

11,10 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0063 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2 - Estampado-Cores Diversas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:22:16

5,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:50:03

5,43 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:42:49

7,84 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 17:59:52

5,43 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 07:37:09

5,43 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:18:52

5,34 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:41

5,33 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:24:45

5,26 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:50

5,32 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:32:28

5,25 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:32:31

5,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:03

5,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:06

5,12 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:24

5,11 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:33:27

5,01 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:51

5,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:55

4,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:15

4,95 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:19

4,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:40

4,88 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:44

4,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:10

4,77 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:13

4,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:22

4,69 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:25

4,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:41

4,64 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:44

4,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:05

4,59 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:36:31

4,00 (lance oculto) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:38:09

2,95 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:10

3,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0064 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2-Atoalhado-Cores Diversas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:22:48

6,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:51:19

8,80 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:43:28

8,80 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 18:00:27

8,80 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 07:37:27

8,80 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:23:33

6,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:23:36

6,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:30

6,39 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:24:35

6,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:45

6,34 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:24:49

6,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:28:55

6,23 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:28:57

6,15 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:18

6,14 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:31:21

6,08 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:06

6,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:09

5,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:23

5,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:33:27

5,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:32

5,81 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:33:35

5,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:58

5,74 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:01

5,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:21

5,65 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:25

5,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:45

5,60 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:49

5,50 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:58

5,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:35:01

5,45 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:04

5,44 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:07

5,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:14

5,39 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:18

5,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:47

5,32 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:50

5,23 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:07

5,22 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:36:10

5,20 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:15

5,19 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:36:18

5,09 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:28

5,08 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:36:31

5,02 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:49

5,01 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:36:53

4,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:54

4,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:38:58

4,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:35

4,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:39:39

4,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:40:53

4,50 (lance oculto) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:41:01

3,52 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:43:26

4,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0065 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2-simples Sem estampa-Cores Diversas.
Data
12/05/2021 - 09:23:16

Valor CNPJ
2,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 11:51:57

2,10 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:44:08

2,10 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 18:01:02

2,10 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:18:52

2,04 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:23:38

2,03 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:23:41

1,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:06

1,97 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:24:09

1,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:05

1,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:25:09

1,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:29:01

1,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:29:05

1,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:09

1,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:13

1,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:41:43

1,60 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:41:45

1,30 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:44:02

1,40 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0066 - Giz De Cera – Fino, Com 12 Cores(12X1), Marca De Referencia:Faber Castell Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 09:23:39

2,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:52:28

3,96 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:45:44

3,96 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 18:01:49

3,96 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:23:44

2,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:23:47

2,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:02

2,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:24:05

2,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:29:18

2,73 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:29:22

2,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:27

2,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:31:31

2,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:13

2,55 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:16

2,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:34

2,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:33:37

2,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:20

2,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:23

2,38 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:51

2,37 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:34:54

2,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:21

2,34 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:36:24

2,29 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:37:29

2,28 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:37:33

2,20 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:47

2,19 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:38:52

2,09 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:29

2,08 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:39:33

2,06 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:40:52

1,99 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:42:29

1,45 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:43:26

1,90 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0067 - Grampeador Metálico –Longo Alcance. Base Emborrachada. Utiliza Grampos De 26/6 . Capacidade De Grampeamento De
Ate 25 Folhas
Data
12/05/2021 - 09:24:08

Valor
118,90 (proposta)

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:54:49

27,80 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:02:21

27,80 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:18:52

85,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:33

27,75 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:33:17

27,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:50

23,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:36:54

21,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0068 - Grampeador Profissional 100 Folhas, Em Aço Com Base E Apoio Plástico Anatômico.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:24:00

113,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 12:01:14

105,27 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:48:51

105,27 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 18:02:54

105,27 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:18:52

105,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:14

105,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:24:17

104,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:25:50

104,00 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:25:53

103,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:29:28

103,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:29:31

103,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:30:17

100,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:30:20

99,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:34

99,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:31:37

99,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:20

99,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:23

99,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:45

99,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:33:48

98,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:05

98,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:08

98,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:38

98,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:34:41

97,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:06

97,91 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:36:10

97,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:16

97,88 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:36:19

97,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:37:24

97,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:37:28

97,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:31

97,71 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:38:34

97,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:39:22

97,67 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:39:26

97,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:41:50

59,55 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:43:03

59,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:44:19

70,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:46:10

93,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0069 - Grampeador Tapeceiro Tipo Pistola Dimensões: 15,0Cmx4,5Cmx8,0Cm.
Data
12/05/2021 - 11:24:32

Valor CNPJ
79,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 12:02:08

104,97 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:49:23

104,97 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 18:03:33

104,97 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:24:19

79,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:24:22

78,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:26:10

78,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:26:16

78,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:29:43

78,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:29:46

77,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:30:12

77,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:30:15

76,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:40

76,91 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:31:43

76,88 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:25

76,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:29

76,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:50

76,74 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:33:53

76,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:14

76,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:17

76,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:41

76,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:34:44

76,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:59

56,00 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:36:10

69,80 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:36:32

49,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:23

55,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0070 - Grampo Para Grampeador 26/6. Caixa Com 5000 Grampos
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:25:01

6,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 12:02:36

8,10 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 13:49:52

8,10 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 18:04:10

8,10 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 07:37:46

8,10 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:24:26

6,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:24:29

6,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:27:52

6,77 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:27:56

6,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:29:47

6,72 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:29:50

6,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:30:08

6,69 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:30:11

6,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:31:44

6,62 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:31:47

6,53 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:30

6,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:35

6,45 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:40

6,44 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:33:43

6,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:33:54

6,36 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:33:58

6,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:26

6,32 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:30

6,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:43

6,24 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:34:46

6,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:34:50

6,23 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:53

6,20 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:34:56

6,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:07

6,15 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:10

6,12 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:35:16

6,11 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:35:19

6,01 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:10

6,00 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:36:13

5,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:36:16

5,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:36:52

5,94 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:36:55

5,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:37:19

5,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:37:23

5,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:38:39

5,30 (lance oculto) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:38:39

5,37 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:41:23

4,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0071 - Grampo Para Grampeador, 106-6 Mm, Grampos Galvanizados; Caixa Com 3.500 Grampos.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:28:42

11,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:50:43

15,84 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:19:00

14,65 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:04:58

14,65 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:22

11,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:26

11,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:07

11,62 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:10

11,53 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:48

9,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:16:33

7,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0072 - Grampo Trilho Plastico 80 Mm Para 250 Folhas, Pacotes Com 50 Unidades.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:29:07

22,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:51:20

17,62 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:19:31

17,62 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:05:33

17,62 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:51:48

17,52 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:59:23

17,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 11:59:26

16,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:02:25

16,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:02:28

16,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:03:16

16,69 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:03:19

16,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:04:20

16,65 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:04:23

16,59 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:05:23

16,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:05:26

16,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:24

16,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:27

16,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:19

16,33 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:07:22

16,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:02

16,25 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:08:05

16,23 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:12

16,21 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:16

16,14 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:12:05

10,37 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:12:16

12,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:54

13,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0073 - Grampo Trilho Plastico 80 Mm Para 600 Folhas, Pacotes Com 50 Unidades.
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:29:31

30,00 (proposta)

12/05/2021 - 13:51:59

26,88 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:20:20

21,53 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:06:06

21,53 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:51:48

22,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 11:57:56

21,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:26

21,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:29

21,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:16

21,23 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:20

21,18 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:57

16,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:12:33

18,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0074 - Lápis Preto, Grafite 2-B, Corpo Sextavado Confeccionado Em Madeira De Alta Qualidade, Sem Rachaduras,De Qualidade
Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber Castell. Embalagem Com 72 Und.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:32:15

21,60 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:52:44

27,63 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:21:38

27,63 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:06:42

27,63 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:28

21,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:32

21,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:20

21,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:23

21,02 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:11

21,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:14

20,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:09

20,95 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:12

20,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:49

20,90 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:52

20,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:12:08

14,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:14:30

13,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0075 - Lápis De Cor Grande Sextavado Com Ponta Macia Caixa Com 12 Unidades, Cores Distintas.Marca De Referencia:Faber
Castell Ou Similar Superior.
Data
12/05/2021 - 11:32:41

Valor CNPJ
8,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 13:53:13

10,97 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:22:15

10,97 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:07:13

10,97 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 07:38:10

10,97 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 11:59:54

7,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 11:59:57

7,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:00:02

7,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:00:06

7,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:02:37

7,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:02:40

7,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:04:28

7,72 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:04:31

7,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:05:29

7,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:05:33

7,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:31

7,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:35

7,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:39

7,47 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 12:06:43

7,45 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:18

7,44 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:21

7,42 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:38

7,41 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 12:07:41

7,38 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:55

7,37 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:58

7,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:09

7,32 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:08:13

7,28 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:25

7,26 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:28

7,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:07

7,22 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:11

7,20 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:40

7,19 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:09:43

7,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:14

7,12 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:17

7,03 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:49

7,02 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 12:10:52

7,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:57

7,01 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 12:11:21

6,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 12:11:24

6,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:12:10

6,40 (lance oculto) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 12:12:39

3,19 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:11

3,47 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:14:48

4,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0076 - Liga Elástica De Borracha (Látex) Nº 18, Para Uso Geral, Cor Amarela,Pacote Com 100 Gramas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:33:20

3,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:53:51

3,86 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:23:13

3,86 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:07:49

3,86 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:00:10

3,20 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:00:13

3,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:02:41

3,15 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:02:44

3,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:34

3,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:37

3,07 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:30

3,05 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:33

2,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:08

2,20 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:15:49

2,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0077 - Livro Atas Sem Margem Capa Dura - 100 Folhas Numeradas,205Mm X 300Mm,56 G/M².
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:33:51

10,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:54:40

18,63 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:23:52

18,63 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:08:22

18,63 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:36

10,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:39

10,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:56

10,69 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:59

10,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:18:38

7,25 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:18:50

6,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0078 - Livro Protocolo De Correspondência,100 Folhas;160 X 220 Mm;Capa De Papelão 0,705 Grs
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:34:20

12,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:55:08

13,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:24:38

13,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:08:55

13,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:40

12,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:43

12,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:14:00

12,74 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:14:03

12,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:18:08

7,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:18:12

10,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0079 - Massa De Modelar,Embalagem Com 12 Cores,Não Tóxica
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:38:00

5,75 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:55:53

5,87 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:28:47

5,87 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:09:29

5,87 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 07:38:27

5,87 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 12:00:50

5,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:00:53

5,63 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:03:06

5,62 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:03:10

5,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:05:36

5,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:05:39

5,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:41

5,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:44

5,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:29

5,31 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:32

5,23 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:07:47

5,30 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 12:08:00

5,22 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:03

5,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:16

5,15 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:08:20

5,07 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:00

5,05 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:03

4,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:33

4,95 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:09:36

4,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:09:39

4,94 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:04

4,84 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:10:07

4,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:11:54

4,76 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 12:11:57

4,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:12:56

4,72 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:00

4,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:13:29

4,63 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:13:32

4,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:14:06

4,56 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:14:09

4,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:16:15

3,14 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:17:33

2,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:18:27

3,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0080 - Molha-Dedos Tipo Pasta, Material Base De Plástico, Tampa De Plástico,Tamanho 12, Validade De 1 Ano, Não Tóxico,
Que Não Provoque Manchas, Aplicação Manuseio De Papeis, Composição Ácido Graxo, Glicois Corante Alimentício E Essência
Aromática.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:38:24

2,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 13:57:04

5,10 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 14:29:23

5,10 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:10:04

5,10 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:00:55

2,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:00:59

2,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:01:14

2,69 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 12:01:17

2,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:03:10

2,61 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:03:14

2,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:05:41

2,53 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:05:44

2,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:06:43

2,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:08:22

1,97 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 12:08:41

1,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 12:11:11

1,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0081 - Olho Móvel C/ 100 Unid. - 12 Mm
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 15:21:33

18,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 13:19:31

18,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

13/05/2021 - 18:11:03

18,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:41:20

18,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:55:19

18,81 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:56:08

18,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:58:38

13,99 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:02:18

16,20 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0082 - Olho Móvel C/ 100 Unid. - 6 Mm
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:00:12

16,17 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:21:41

16,17 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:11:36

16,17 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:41:32

16,16 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:55:22

16,15 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:56:15

16,14 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:01:17

11,91 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:04:02

13,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0083 - Organizador De Mesa, Confeccionado Em Acrílico Fumê, Dotado De Um Porta Lápis/Canetas, Um Porta-Clips E Um
Porta-Lembretes, Fixados Sobre Uma Base Retangular Única De No Mínimo 22Cm X 6Cm.
Data
12/05/2021 - 11:51:32

Valor CNPJ
17,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 14:00:39

15,84 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:23:04

14,05 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:12:33

14,05 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:40

13,99 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:26

13,98 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:20

13,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:06:02

11,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:07:23

12,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0084 - Palito De Madeira Para Picolé, Com Aprox. 10 Cm De Comprimento, Pct Com 100 Unidades.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:01:13

10,10 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:27:00

10,10 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:13:10

10,10 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 07:38:48

10,10 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:42:13

10,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:45:07

9,99 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:47:18

9,98 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:51:24

9,97 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:51:50

9,96 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:52:37

9,95 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:53:03

9,94 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:53:35

9,93 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:53:53

9,92 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:03

9,91 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:54:12

9,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:24

9,89 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:54:34

9,88 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:56

9,87 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:55:30

9,86 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:35

9,85 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:56:26

9,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:56:32

9,83 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 13:59:34

9,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:59:40

9,81 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

14/05/2021 - 14:05:04

4,94 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:06:36

7,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:07:10

6,50 (lance oculto) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no
prazo estipulado por esta comissão sendo assim esta comissão esta
inabilitando a mesma. 17/05/2021 10:39:35

0085 - Papel De Presente Colorido Nas Medidas 50 X 60Cm
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:51:57

1,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 14:01:46

1,30 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:29:41

1,30 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:13:42

1,30 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:42:24

1,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:55:34

0,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:20

0,97 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:28

0,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:50

0,65 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0086 - Papel 40 Kg, Dimensões Da Folha 96 X 66 Cm. Cor Branca.
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:52:28

2,50 (proposta)

12/05/2021 - 15:32:10

2,53 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:14:16

2,53 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:45:45

2,49 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:54:40

2,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:37

2,43 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:20

2,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:09

1,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:03:21

1,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:04:24

2,15 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0087 - Papel Almaço, Celulose Vegetal, 75G/M², 310 Mm, Com Pauta E Margem,embalagem Com 400 Fls.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:53:00

60,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 14:02:36

71,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:34:56

71,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:14:50

71,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:42:58

59,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:46:02

58,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:47:30

58,98 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:40

58,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:41

58,94 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:56:36

58,93 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:20

58,88 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:59:43

58,87 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:59:47

58,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:01:36

58,81 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:01:39

58,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:47

39,96 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:06:16

56,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:06:33

36,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:07:36

45,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0088 - Papel Camurça,40 X 60 Cm,Possui Textura Ligeiramente Aveludada, Cores Variadas.
Data
12/05/2021 - 11:53:23

Valor CNPJ
1,10 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Válido

12/05/2021 - 14:03:13

1,11 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:35:26

1,11 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:15:25

1,11 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:43:04

1,09 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:46:15

1,08 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:47:35

1,07 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:40

1,05 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:45

1,04 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:56:43

1,03 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:58:11

0,99 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:00:21

0,79 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:01:34

0,89 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0089 - Papel Cartolina Comum, Gramatura 150G, 50 Cm X 66 Cm Cores Variadas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 11:53:45

1,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 14:03:40

1,08 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:35:51

1,08 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:16:06

1,08 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:43:10

0,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:47:17

0,98 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:48:01

0,97 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:40

0,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:49

0,88 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:56:50

0,87 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:20

0,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:59:49

0,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:59:53

0,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:20

0,64 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:05:01

0,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:05:17

0,64 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0090 - Papel Celofane Nas Medidas 70 X 90 Cm-Cores Variadas
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 11:54:10

1,00 (proposta)

12/05/2021 - 15:36:32

1,08 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:16:41

1,08 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:55

0,99 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:20

0,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:03

0,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:36

0,86 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0091 - Papel Couchê Textura (Casca De Ovo),Branco, 180G/M², Tamanho A4,Embalagem Com 50 Folhas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:04:40

25,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:26:51

22,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:37:35

25,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:22:43

25,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:43:30

21,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:47:44

21,98 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:48:13

21,97 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:20

21,95 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:40

21,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:46

21,94 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:48

21,85 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:55

21,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:56:22

21,76 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:57:03

21,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:20

21,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:01:44

21,64 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:01:47

21,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:03

21,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:02:06

21,55 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:05:36

20,58 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:05:53

16,65 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:07:20

13,90 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:08:40

16,30 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0092 - Papel Crepom Nas Medidas 0,48 X 2,00M - Cores Variadas, 28G/M2
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:05:13

2,15 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:38:11

2,15 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 15:42:54

2,10 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 18:23:13

2,15 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:43:36

2,09 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:47:55

2,08 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:48:17

2,07 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:25

2,06 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:40

1,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:53

1,95 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:56

1,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:56:41

1,85 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:57:20

1,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:30

1,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:34

1,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:38

1,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:01:50

1,65 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:01:53

1,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:00

1,59 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:03:03

1,58 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:05:54

0,88 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:07:42

1,30 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:08:10

1,45 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0093 - Papel Hectográfico Estêncil, Formato 22X33Cm-100 Jogos, Cada Jogo Proporciona 250 Cópias, Composto De Matriz Em
Papel Couché 80G/M², Alto Brilho Com Escala Impressa, Indicando Limites, Espaços E Dimensões, Papel Intercalado Separador,
Marca De Referencia: Hardcopy Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 15:39:01

94,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:23:45

94,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:49:08

94,66 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:54:30

94,65 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:11

94,64 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:57:57

82,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:01

69,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0094 - Papel Laminado, Em Cor, Medindo (50 X 60) Cm. (Varias Cores)
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:05:50

1,55 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:42:07

1,55 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 15:43:30

1,35 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 18:24:24

1,55 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:43:41

1,34 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:49:34

1,33 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:51:17

1,32 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:34

1,31 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:40

1,22 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:11

1,21 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:55:15

1,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:39

1,15 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:42

1,09 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:01:56

1,08 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:01:59

1,03 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:07

1,02 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:10

0,99 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:05:44

0,95 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:07:24

0,85 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:07:59

0,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0095 - Papel Madeira Na Cor Kraft Ouro, Dimensões 66 X 96 Cm, Gramatura 120G.
Data

Valor

CNPJ

Situação

14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 15:42:57

1,55 (proposta)

12/05/2021 - 15:44:01

1,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 18:24:54

1,55 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:49:54

1,24 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:54:39

1,23 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:42

1,20 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:10

1,19 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:14

1,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:05:28

0,99 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:05:43

1,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:07:26

0,85 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0096 - Papel Pardo Para Embrulho, Bobina De 60Cm De Largura, Com No Mínimo 100 Metros De Comprimento.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:06:21

174,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:44:31

105,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:44:47

174,00 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:25:24

174,00 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:43:57

173,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:50:17

104,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:54:40

104,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:45

104,79 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:56

104,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:59:57

89,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:05

74,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:57

65,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0097 - Papel Sulfite A4, Medindo 210X297 M, 75 G/M², Branco Alcalino, Caixa Com 10 Pct(Resma Com 500 Fls).Marca De
Referencia Chamex Ou Similar Superior
Data

Valor CNPJ

Situação

10/05/2021 - 10:50:05

215,00 (proposta) 36.186.548/0001-15 - R C M COELHO
EIRELI

Válido

10/05/2021 - 19:10:39

200,00 (proposta) 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

11/05/2021 - 20:22:34

280,00 (proposta) 40.899.979/0001-04 - SOMAR FF
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Válido

12/05/2021 - 14:06:53

248,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:45:00

219,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:48:29

227,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:26:11

227,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:45:17

227,66 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:50:33

199,50 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:50:56

195,00 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

14/05/2021 - 13:52:45

205,00 36.186.548/0001-15 - R C M COELHO
EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:40

194,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:53

194,93 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:57

194,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:09

194,00 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

14/05/2021 - 13:55:12

193,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:49

192,00 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

14/05/2021 - 13:56:46

193,00 36.186.548/0001-15 - R C M COELHO
EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:20

191,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:34

190,00 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

14/05/2021 - 13:57:38

189,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:52

187,00 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

14/05/2021 - 13:57:55

186,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:58:04

186,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:58:08

186,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:58:12

180,00 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

14/05/2021 - 13:58:34

189,00 (lance oculto) 36.186.548/0001-15 - R C M COELHO
EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:59:47

136,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:01:14

140,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:46

179,99 (lance oculto) 32.338.340/0001-13 - FRANCISCO
RODRIGO DE ARAUJO SILVA
00850168295

Válido

0098 - Papel Sulfite A4, Medindo 210X297 M, 75 G/M², Diversas Cores, (Resma Com 100 Fls).Marca De Referencia
Chamequinho Ou Similar Superior
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:07:32

8,33 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:45:23

6,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:48:57

8,33 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:26:43

8,33 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:46:38

6,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:50:45

6,88 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:51:27

6,87 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:40

6,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:54:57

6,81 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:01

6,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:23

6,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:20

6,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:47

6,67 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:50

6,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:58:11

6,56 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:58:15

6,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:00:20

6,31 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:01:21

5,20 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:58

4,90 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:04:18

5,20 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0099 - Papel Vergê, Material Celulose Vegetal, Tipo Clássico, Cor Cinza Claro, 180G/M², Medindo 297X210Mm, Formato A4,
Embalagem Com 50 Folhas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:08:07

23,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:47:06

23,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

12/05/2021 - 15:49:09

25,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

13/05/2021 - 18:27:17

23,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:46:33

23,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:51:04

23,80 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 13:51:32

23,79 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:40

23,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:04

23,76 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:08

23,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:31

23,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:20

23,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:57:53

23,63 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:57:57

23,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:58:15

23,57 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:58:19

23,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:59:59

20,64 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:00:47

13,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:40

17,90 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:03:32

19,90 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0100 - Pasta Arquivo Registradora A/Z, Tamanho Oficio, Lombada De 45Mm,Confeccionada Em Papelão, Com Revestimento
Externo Plastificado,Dotada De Ferragens E Fixador De Papeis.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:09:11

15,30 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:49:35

14,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:49:38

15,30 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 18:27:50

15,30 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:46:20

15,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:46:42

14,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 13:54:40

14,40 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:09

14,39 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 13:55:12

14,36 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:00:10

14,35 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:02:19

10,20 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:02:54

9,30 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0101 - "Pasta Cartão Duplex Com Abas E Elástico
Formato: 340Mmx230Mm."
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:10:01

4,05 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:50:12

2,40 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:50:31

4,05 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 22:52:45

4,05 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:18:35

2,39 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:18:39

2,36 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:19:15

2,34 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:19:18

2,28 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:00

2,27 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:20:03

2,19 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:23

2,18 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:20:27

2,11 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:46

2,10 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:23:50

2,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:25:48

1,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:25:51

1,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:29

1,89 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:32

1,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:45

1,40 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0102 - Pasta Catalogo 50 Folhas, Sacos Plásticos De, No Mínimo 0,3 Micra De Espessura, Para Acondicionamento De Papel
Tamanho Ofício 2 (Descontada A Furação), Revestida Com Capa Em Pvc Preto Dotada De Porta-Identificação Frontal Com Visor
Transparente.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:10:40

27,50 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:50:42

27,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:57:10

27,50 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 22:54:03

27,50 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:17:56

27,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:18:55

27,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:18:58

27,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:19:28

27,35 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:19:31

27,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:04

27,29 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:20:08

27,22 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:29

27,21 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:20:32

27,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:51

27,12 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:23:55

27,10 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:26:03

27,09 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:26:06

27,05 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:30:40

27,04 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:30:43

26,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:35

26,94 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:39

26,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:43

26,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:31:46

25,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:02

25,92 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:06

25,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:49

25,85 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:34:53

25,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:32

25,79 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:37:35

25,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:39:10

25,73 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:39:13

25,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:41:39

23,96 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:42:23

21,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:44:18

16,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0103 - Pasta Plastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício,Lombada De 20/25Mm De Largura.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:11:17

5,68 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:51:10

6,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:57:45

4,32 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 22:55:13

4,32 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:17:56

4,50 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:19:50

4,31 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:23:05

4,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:38

4,23 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:42

4,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:06

4,16 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:09

4,12 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:08

4,11 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:35:11

4,07 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:40:12

4,06 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:40:15

4,04 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:41:32

3,79 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:44:05

3,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0104 - Pasta Plastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício,Lombada De 50/60Mm De Largura.
Data

Valor

CNPJ

Situação

15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:51:37

7,50 (proposta)

12/05/2021 - 15:58:49

6,03 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 22:57:56

6,03 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:17:56

5,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:07

5,92 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:20:10

5,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:41

5,84 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:45

5,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:11

5,77 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:14

5,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:20

5,71 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:35:24

5,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:39:53

4,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:42:11

4,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:42:49

4,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0105 - "Pasta Sanfonada A4-31 Divisórias-Cor Transparente 100% Reciclável,Fechamento Com Elásticos,31 Etiquetas Para
Identificação Das Divisórias-L: 330 X A: 240 Mm.
"
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:11:51

55,02 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:52:02

56,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 15:59:51

55,02 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 22:58:49

55,02 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:17:56

54,97 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:19:30

54,96 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:19:33

54,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:19:44

54,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:19:47

54,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:26

54,83 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:20:29

54,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:47

54,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:20:51

54,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:57

54,65 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:01

54,59 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:24:01

54,58 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:24:04

54,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:26:14

54,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:26:17

54,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:26:27

54,43 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:26:30

54,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:30:48

54,32 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:30:51

54,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:45

54,29 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:47

54,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:55

54,20 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:31:58

54,14 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:14

54,10 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:18

54,04 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:30

54,03 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:35:33

53,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:45

53,97 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:37:49

53,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:53

53,94 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:37:56

53,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:48

50,85 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:41:05

35,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:41:19

49,80 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:41:47

44,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0106 - Pasta Suspensa Feita Em Papel Kraft, Hastes Plásticas, Com Grampo Plástico, Visor E Etiqueta Individual. Dimensões:
36X24Cm.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:12:35

2,43 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:56:00

3,40 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:00:40

2,43 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 22:59:38

2,43 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:17:56

2,50 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:19:39

2,42 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:20:47

2,41 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:21:52

2,30 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:23:17

2,25 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:24:12

2,24 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:24:16

2,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:26:20

2,20 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:26:23

2,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:49

2,12 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:52

2,07 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:00

2,06 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:03

2,01 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:17

2,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:41

1,99 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:35:50

1,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:50

1,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:40:00

1,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:41:06

1,84 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:42:31

1,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:43:07

1,53 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:46:08

1,75 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:47:24

1,75 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0107 - Perfurador Para Papel, 2 Furos Universais, Médio De Mesa, Capacidade Para, No Mínimo 20 Folhas, Confeccionado Em
Metal Pintado De Preto,Base Plastica Com Regulador De Tamanho Do Papel Para Centralização Dos Furos.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:13:10

30,63 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:56:35

22,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:01:46

30,63 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:00:53

30,63 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:20:55

22,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:20:58

22,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:05

22,81 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:21:09

22,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:47

22,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:21:50

22,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:24:16

22,67 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:24:19

22,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:55

22,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:58

22,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:05

22,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:08

22,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:21

22,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:24

22,36 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:47

17,54 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:36:48

21,80 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:37:38

13,80 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:33

18,30 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0108 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-Aaa-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:13:50

8,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:57:00

6,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:02:23

8,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:01:45

8,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:01

6,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:21:04

6,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:24

6,81 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:21:27

6,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:41

6,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:21:44

6,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:24:21

6,65 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:24:25

6,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:26:47

6,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:26:50

5,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:31:58

5,92 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:01

5,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:11

5,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:14

5,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:24

5,75 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:27

5,67 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:54

1,60 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:38:13

4,30 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:47

4,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0109 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-Aa-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:14:28

9,60 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:57:23

7,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:03:18

8,47 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:02:29

8,47 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:38

7,24 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:21:42

7,21 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:02

7,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:05

7,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:28

7,15 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:31

7,08 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:07

6,95 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:38:58

4,30 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:39:37

4,25 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0110 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-D-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar Superior.

Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:47:53

27,55 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:57:47

31,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:04:16

27,55 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:03:25

27,55 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:17:56

27,50 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:34

27,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:21:38

27,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:21:58

27,36 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:22:01

27,33 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:24:30

27,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:24:33

26,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:26:39

26,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:26:42

25,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:05

25,95 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:08

25,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:24

20,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:28

23,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:56

19,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:32

19,95 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:35

19,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:58

19,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:39:08

19,89 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:39:51

19,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:41:16

19,78 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:41:19

19,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:42:48

2,50 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

14/05/2021 - 14:43:51

16,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:45:00

19,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

0111 - Pincel Atomico Diversas Cores -Cx Com 12 Und, Descartável, Base: Álcool, Ponta: Redonda (3Mm)
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:15:45

33,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:58:19

33,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:05:04

33,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:04:24

33,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:09

32,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:12

32,97 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:18

32,98 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:22:27

32,96 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:22:30

32,88 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:29:29

32,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:29:32

31,97 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:20

31,96 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:23

31,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:34

30,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:38

29,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:43

29,94 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:46

29,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:12

18,97 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:39:11

22,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:41:05

26,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0112 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 10. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:16:17

3,95 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:58:44

3,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:05:34

3,95 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:05:05

3,95 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:14

3,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:19

3,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:45

3,80 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:22:48

3,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:29:23

3,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:29:26

3,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:24

3,61 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:28

3,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:38

3,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:42

3,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:46

3,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:51

3,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:04

1,60 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:38:50

2,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:40:32

2,99 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0113 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 12. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:16:43

4,10 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:59:09

4,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:06:04

4,10 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:05:50

4,10 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:18:06

4,07 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:19

4,06 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:22

3,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:57

3,96 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:23:00

3,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:29:18

3,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:29:22

3,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:28

3,77 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:31

3,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:43

3,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:46

3,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:50

3,52 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:53

3,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:06

3,42 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:38:09

3,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:39:49

1,84 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:39:52

2,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:42:33

2,60 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0114 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 18. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.

Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:17:10

4,86 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 15:59:35

5,25 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:06:28

4,86 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:06:34

4,86 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:18:06

4,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:25

4,77 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:29

4,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:08

4,66 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:23:11

4,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:29:12

4,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:29:15

4,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:32

4,42 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:35

4,34 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:48

4,30 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:32:52

4,22 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:11

3,20 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:37:04

3,30 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0115 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 8. Marca De Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:17:45

3,22 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:00:01

3,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:06:58

3,22 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:07:15

3,22 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:18:06

3,13 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:31

3,12 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:35

3,06 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:19

3,05 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:23:22

3,02 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:29:07

3,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:29:10

2,93 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:37

2,91 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:40

2,89 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:53

2,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:33:29

2,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:54

2,75 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:57

2,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:58

2,69 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:38:13

2,68 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:38:55

2,49 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:38:56

1,44 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:40:12

2,60 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:41:28

2,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0116 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Azul, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou Similar
Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:18:15

48,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:00:25

42,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:07:26

48,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:08:00

48,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:37

41,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:41

41,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:40

41,93 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:23:43

41,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:47

41,89 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:50

41,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:01

41,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:33:05

41,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:34:58

41,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:02

41,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:51

39,60 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:38:08

34,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:12

27,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:34

41,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0117 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Preto, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou
Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:18:48

48,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:00:46

42,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:07:54

48,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:08:40

48,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:49

41,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:22:52

41,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:48

41,91 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:23:53

41,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:52

41,86 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:56

41,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:04

41,76 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:33:08

41,74 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:01

41,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:35:04

41,65 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:15

41,60 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:18

41,52 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:16

41,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:19

41,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:40:55

39,50 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:42:35

26,10 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:42:53

41,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:43:17

27,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0118 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Verde, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou
Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:19:29

48,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:01:33

42,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:08:52

48,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:09:21

48,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:22:58

41,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:23:02

41,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:56

41,95 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:24:00

41,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:32:57

41,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:00

41,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:07

41,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:33:11

41,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:37:03

39,60 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:37:56

34,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:08

27,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:24

41,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0119 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Vermelha, Caixa Com 12,Marca De Referencia: Compactor Ou
Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:20:11

48,33 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:01:55

42,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:09:38

48,33 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:10:06

48,33 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:10

41,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:23:15

41,90 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:24:07

41,89 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:24:10

41,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:01

41,85 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:05

41,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:11

41,79 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:33:14

41,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:45

27,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:36:56

39,60 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:37:41

34,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:14

41,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0120 - Pistola De Cola Quente Grande - 40 W Bivolt Gatilho Anatomico - Refil 1,12Cm De Diametro
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:20:51

31,50 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:02:18

19,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:10:35

31,50 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:10:47

31,50 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:23:18

19,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:23:21

19,84 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:24:34

19,83 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:24:37

19,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:28:02

19,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:28:05

19,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:28:58

19,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:29:01

19,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:05

19,53 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:08

19,48 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:33:17

19,47 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:33:19

19,38 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:38:23

19,37 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:38:26

19,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:39:42

19,30 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:39:45

19,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:43:15

19,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:43:18

17,33 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:43:39

11,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:45:41

12,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0121 - Pistola De Cola Quente Pequena - 20W Bivolt Gatilho Anatomico Refil 0,75Cm De Diametro
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:21:43

21,97 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:05:17

15,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:11:11

21,97 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:11:48

21,97 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:53:09

15,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:53:13

15,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:54:03

15,85 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:54:06

15,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:56:52

15,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:56:56

15,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:23

15,71 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:58:26

15,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:44

15,65 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:59:47

15,61 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:03:58

15,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:04:01

15,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:56

15,55 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:05:59

15,53 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:06:06

15,52 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:06:09

15,42 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:15:49

14,32 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:02

15,15 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:19:48

9,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0122 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 05 Mm, De Boa Qualidade.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:22:20

4,33 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:14:09

4,33 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:12:31

4,33 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:54:28

4,30 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:10:31

3,99 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

0123 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 15 Mm, De Boa Qualidade.
Data
12/05/2021 - 14:22:46

Valor CNPJ
7,62 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Situação
Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:07:41

8,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:14:41

7,62 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:13:11

7,62 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:12

7,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:53:33

7,55 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:53:36

7,51 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:54:38

7,50 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:54:41

7,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:56:59

7,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:57:02

7,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:30

7,38 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:58:34

7,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:55

7,30 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:59:58

7,24 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:07

7,23 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:04:10

7,18 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:06:02

7,17 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:06:05

7,15 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:48

7,14 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:08:51

7,10 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:11:24

7,09 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:11:27

7,02 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:12:59

6,50 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:13:25

6,24 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:20

4,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:48

5,10 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0124 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 30Mm, De Boa Qualidade.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:23:28

14,18 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:08:07

16,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:16:12

14,18 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:13:50

14,18 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:12

14,12 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:53:43

14,11 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:53:46

14,08 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:54:47

14,06 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:54:50

14,00 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:57:04

13,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:57:08

13,96 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:36

13,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:58:39

13,80 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:00:07

13,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:00:10

13,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:15

13,56 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:04:18

13,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:06:14

13,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:06:17

13,43 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:29

13,41 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:08:32

13,37 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:58

13,36 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:09:01

13,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:12:47

11,90 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:13:38

6,80 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:28

8,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:48

10,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

0125 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 50Mm, De Boa Qualidade.

Válido

Data
12/05/2021 - 14:24:07

12/05/2021 - 16:08:33

Valor CNPJ
21,70 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

6,60 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Situação
Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35
Válido

12/05/2021 - 16:17:30

21,70 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:14:29

21,70 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:53:56

21,69 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:47

4,60 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:48

3,90 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0126 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 15Mm-Embalagem Com 12.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:24:49

4,88 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:09:00

6,60 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:18:50

4,88 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:15:05

4,88 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:12

4,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:54:10

4,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:54:13

4,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:56:19

4,71 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:56:23

4,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:57

4,65 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:10:14

4,69 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:12:36

3,90 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0127 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 32Mm-Embalagem Com 12.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:25:28

12,55 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:09:26

14,40 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:19:40

12,55 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:15:43

12,55 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:12

12,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:54:18

12,40 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:54:22

12,30 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:56:41

12,29 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:56:47

12,22 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:57:26

12,20 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:57:30

12,17 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:48

12,15 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:58:51

12,08 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:00:14

12,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:00:17

11,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:24

11,91 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:04:28

11,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:06:22

11,82 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:06:26

11,79 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:13:18

11,35 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:13:50

9,00 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:38

8,65 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:48

8,70 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0128 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 51Mm-Embalagem Com 12.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:26:13

24,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:10:02

24,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:20:25

22,50 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:16:25

22,50 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:12

22,46 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:54:23

22,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:54:26

22,35 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:56:54

22,34 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:56:58

22,32 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:13:59

22,31 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:14:52

21,99 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:16:49

14,50 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:58

17,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0129 - Régua Escritório, Material Plástico, Comprimento 30Cm, Graduação Polegada Cm/, Tipo Material Flexível.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:26:37

2,40 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:10:33

1,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:21:07

2,01 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:17:06

2,01 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:57:10

1,79 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:57:13

1,73 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:15:36

1,45 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:17:06

1,30 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:19:48

1,15 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0130 - Tecido Cetim Peça Com 10 Metros X 1,5Mt Largura -Várias Cores.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:27:27

120,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:26:33

82,75 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:17:55

82,75 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:14:58

75,00 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0131 - Tecido Pelúcia - Comprimento:50 Centrimetro (Cada Unidade),Largura:1,50 Metro,Espessura:12
Milimetro,Composição:100% Poliester
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:28:01

40,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:29:10

40,00 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:18:53

40,00 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:55:02

39,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:03

38,90 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:17:36

31,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0132 - Tesoura Escolar Aço Inox 13 Cm,Cabo Emborrachado Preto Escala De 5Cm Impressa Na Lâmina,Ponta Arredondanda.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:28:36

5,76 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:11:20

3,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:29:41

3,90 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:19:39

3,90 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:17:25

3,39 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:17:58

3,20 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:19:48

2,20 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0133 - Tesoura Para Picotar Tecidos Leves E Papel. Tamanho 21 Cm, Marca De Referencia:Mondial Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:29:12

56,83 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:11:47

61,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:30:24

56,83 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:20:18

56,83 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:21

56,75 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:55:33

56,74 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:55:37

56,66 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:57:43

56,65 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:57:47

56,56 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:00

56,60 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:58:08

56,55 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:58:11

56,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:03

56,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:59:06

56,38 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:00:28

56,30 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:00:31

56,27 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:37

56,26 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:04:40

56,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:15

56,15 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:08:18

56,08 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:25

56,07 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:08:28

56,04 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:13:57

37,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:14:11

53,90 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:49

37,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:17:46

39,80 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

0134 - Tesoura Uso Geral 21,6Cm,Lâmina De Aço Inox,Cabo De Polipropileno,Marca De Referencia:Mondial Ou Similar Superior.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:29:39

14,80 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:14:43

10,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:30:53

14,80 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:21:05

14,80 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:55:39

10,89 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:55:42

10,82 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:57:52

10,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:57:55

10,71 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:29

10,70 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:58:32

10,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:08

10,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:59:11

10,58 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:00:35

10,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:00:38

10,42 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:43

10,41 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:04:46

10,36 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:21

10,35 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:08:24

10,31 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:14:15

9,89 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:14:19

4,80 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:16:48

6,60 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0135 - Tinta Guache Escolar , Soluvél Em Água, Com 06 Potes, Cores Variadas-15 Ml Cada.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:30:06

5,77 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:15:06

5,00 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:31:34

5,77 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:21:48

5,77 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:55:44

4,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:55:48

4,91 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:57:58

4,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:58:01

4,85 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:44

4,84 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:58:48

4,77 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:14

4,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:59:18

4,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:00:39

4,70 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:00:42

4,68 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:48

4,67 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:04:52

4,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:58

4,66 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:04

4,59 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:07

4,53 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:59

4,52 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:06:02

4,42 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:35

4,41 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:08:39

4,39 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:06

4,38 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:09:09

4,36 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:17

4,35 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:21

4,26 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:12:36

4,25 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:12:39

4,16 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:15:26

2,94 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:14

3,97 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:19:48

3,20 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0136 - Tinta Para Marcardor De Guadro Branco , Embalagem com 01 litro, Composição: Álcool, Adtitivos, Corantes E Solventes.
Não Lavável.
Data
12/05/2021 - 14:30:38

Valor CNPJ
192,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Situação
Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:15:37

179,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:38:38

160,03 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:22:25

160,63 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:21

159,99 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:03

159,90 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:59:06

159,83 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:10

159,80 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:13

159,78 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:23

159,70 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:26

159,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:13:39

138,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:13:58

119,90 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:48

108,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0137 - Tinta Para Tecido, 37Ml. Cores Variadas.
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:31:13

4,08 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:15:58

4,90 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:38:41

4,08 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:23:06

4,08 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:21

4,06 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:56:01

4,05 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:56:05

3,98 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:05

3,97 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:58:08

3,95 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:18

3,94 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:59:22

3,87 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:25

3,86 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:59:28

3,81 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:00:46

3,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:00:49

3,76 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:04:57

3,75 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:05:00

3,72 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:16

3,71 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:19

3,62 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:47

3,61 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:08:50

3,54 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:27

3,50 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:14:25

3,20 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:15:15

3,40 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:48

2,95 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

0138 - "Tnt Tecido Não Tecido, 100% Polipropileno,140Cm
De Largura,Com 50M Cores Sortidas "
Data

Valor CNPJ

Situação

12/05/2021 - 14:31:51

161,67 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

12/05/2021 - 16:16:34

162,50 (proposta) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

12/05/2021 - 16:34:34

161,67 (proposta) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

13/05/2021 - 23:23:51

161,67 (proposta) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:51:21

161,60 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:56:08

160,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:56:11

159,92 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:58:12

159,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:58:15

159,86 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:30

159,80 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 14:59:33

159,70 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 14:59:50

159,68 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 14:59:53

159,64 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:00:51

159,60 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:00:54

159,57 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:11

159,56 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:05:15

159,47 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:21

159,46 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:25

159,44 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:05:34

159,45 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:05:37

159,43 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:05:41

159,41 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:06:16

159,40 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:06:19

159,31 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:04

159,30 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:08:08

159,28 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:23

159,20 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:26

159,14 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:40

159,13 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:08:43

159,03 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:55

159,00 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:08:58

158,94 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:32

158,92 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:09:35

158,84 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:16:23

134,00 (lance oculto) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me

Cancelado - considerando o principio da vinculação do edital, a
empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os seguintes
documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.2.5.6. Certidão do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois
vejamos o que diz a nota em anexo ao edital nota essa do tribunal de
contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros
– CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é
recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de
verificação da própria condição de participação na licitação.
10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta
comissão esta inabilitando o fornecedor no processo. 14/05/2021
17:02:35

14/05/2021 - 15:17:03

137,00 (lance oculto) 14.399.945/0001-32 - CARLISE
BORTOLINI SCHOMMER

Válido

14/05/2021 - 15:17:22

98,50 (lance oculto) 32.303.359/0001-24 SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Válido

14/05/2021 - 15:19:48

98,00 (lance oculto) 15.762.990/0001-72 - PIAU
FORMULARIOS EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item

Data/Hora

Enviado por

Arquivo

0084

17/05/2021 - 11:06:40

32.303.359/0001-24 - SUPERMERCADO
ECONOMICO COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI

PROPOSTA MATERIAL DE EXPEDIENTE
- SEMED 2021-Consolidada-Alterada.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor

Data/Hora

Enviado por

Número

Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de Validade

Arquivo

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

10/05/2021 16:44

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

-

-

-

-

10.2.3. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

10/05/2021 16:44

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

-

-

-

-

10.2.2.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

10/05/2021 16:45

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

-

-

-

-

10.2.1. HABILITAÇÃO
JURÍDICA

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

10/05/2021 16:45

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

-

-

-

-

10.2.4.- DA
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.

PIAU
FORMULARIOS
EIRELI

12/05/2021 08:40

Euclides Lira Rego

-

-

-

-

10.2.1. HABILITAÇÃO
JURÍDICA

PIAU
FORMULARIOS
EIRELI

12/05/2021 08:41

Euclides Lira Rego

-

-

-

-

10.2.2.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

PIAU
FORMULARIOS
EIRELI

12/05/2021 08:42

Euclides Lira Rego

-

-

-

-

10.2.4.- DA
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.

PIAU
FORMULARIOS
EIRELI

12/05/2021 11:22

Euclides Lira Rego

-

-

-

-

PROPOSTA E
DECLARAÇÕES

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

12/05/2021 16:35

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

-

-

-

-

10.2.5. OUTROS
DOCUMENTOS

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

12/05/2021 17:43

CARLISE
BORTOLINI
SCHOMMER

-

-

-

-

PROPOSTA E
DECLARAÇÕES

PIAU
FORMULARIOS
EIRELI

13/05/2021 17:32

Euclides Lira Rego

-

-

-

-

10.2.3. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA

PIAU
FORMULARIOS
EIRELI

13/05/2021 18:30

Euclides Lira Rego

-

-

-

-

10.2.5. OUTROS
DOCUMENTOS

SUPERMERCADO 14/05/2021 ECONOMICO
01:22
COMERCIO DE
ALIMENTOS
EIRELI

Jaquis de Souza
Franca

-

-

-

-

10.2.1. HABILITAÇÃO
JURÍDICA

SUPERMERCADO 14/05/2021 ECONOMICO
01:23
COMERCIO DE
ALIMENTOS
EIRELI

Jaquis de Souza
Franca

-

-

-

-

10.2.2.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

SUPERMERCADO 14/05/2021 ECONOMICO
01:24
COMERCIO DE
ALIMENTOS
EIRELI

Jaquis de Souza
Franca

-

-

-

-

10.2.3. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA

SUPERMERCADO 14/05/2021 ECONOMICO
01:24
COMERCIO DE
ALIMENTOS
EIRELI

Jaquis de Souza
Franca

-

-

-

-

10.2.5. OUTROS
DOCUMENTOS

SUPERMERCADO 14/05/2021 ECONOMICO
01:25
COMERCIO DE
ALIMENTOS
EIRELI

Jaquis de Souza
Franca

-

-

-

-

PROPOSTA E
DECLARAÇÕES

SUPERMERCADO 14/05/2021 ECONOMICO
01:25
COMERCIO DE
ALIMENTOS
EIRELI

Jaquis de Souza
Franca

-

-

-

-

10.2.4.- DA
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso

Recurso

Contrarrazão

17/05/2021 - 11:58

--

--

0001 - "Alfinete De Cabeça -Nº 29, Embalagem Com 50 G
Aço Niquelado Com 2,5 Cm"
0002 - Alfinete Para Mapa - Cx C/ 50 Und - Cabeca Em Polietileno,Diametro De
8,00Mm,Esferica,Colorida,Corpo Em Metal Latonado,Comprimento Total De 18,00Mm

0003 - Apagador Para Quadro Branco/Magnético, Base Plastica Na Cor Preto Com
Compartimentos Para Dois Pinceis
0004 - Apontador Metálico Para Lápis De Madeira Nº 2, 2-A, 2-B, Sem Deposito
0005 - Arquivo Morto Polionda-Formato Aproximado: C 347Xa245 X L133(Mm)- Com
Impressão, Fundo Automático C/ Travas, Em Plástico Pp Corrugado Opaco.
0006 - Balão Nº 9 Liso, Cor Vibrante,Composição: Látex De Borracha
Natural.Embalagem Com 50 Und.
0007 - Bambolê, Colorido, Confeccionado Em Plástico, Com Diâmetro De 60 Cm.
0008 - Bandeja Dupla Fixa Para Uso Em Escritórios,Confeccionada Em Acrílico Fumê
Transparente Medindo, Aproximadamente, 35Cm X 23Cm
0009 - Barbantes Artesanais 8 Fios,75 Metros Por Unidade.-Material: 90% Algodão.Cor: Branco.-Peso: 445G.-(147,5 X 8 Fios).
0010 - Bloco Para Recados, Auto-Adesivo, Tipo Post It, Papel 100%
Reciclado,Medindo 102 Mm X 76 Mm, Em Cores, Bloco Com 100 Folhas.
0011 - Bola De Isopor, Tamanho 15Mm
0012 - Bola De Isopor, Tamanho 35Mm
0013 - Bola De Isopor, Tamanho 50Mm
0014 - Borracha Branca Escolar Para Apagar Escrita À Lápis/Grafite, Medindo 3,3 X
2,3 X 0,08Cm 10/15Gr, Composição A Base De Materiais Que Não Manchem O Papel
Ao Apagar A Escrita.
0015 - Brinquedo Infantil:Alfabeto Móvel, Confeccionado Em Eva Lavável, Medindo
Aproximadamente 0,04 (L) X 0,02(C) Metros, Acondicionado Em Pote Plástico
Translúcido, Contendo 124 Pecas, Sendo 4 Jogos De Consoante E 8 Jogos De
Vogais. 0016 - Brinquedo Infantil:Caminhão Plastico Caçambinha,Comp: 15,5 Cm,Largura: 6
Cm,Altura: 7 Cm,Peso: 62 G.
0017 - Brinquedo Infantil:Fogão Com Botijão De Gás E Panelinhas,-Dimensões
Aprox.:17 X 9 X 11Cm,Plástico Atóxico.

0018 - Brinquedo Infantil:Violão Violãozinho Viola Plástico Musical,Diversas
Cores,Tamanho - 38 Cm X 13Cm
0019 - "Brinquedo Pedagógico:Jogo De Boliche Infantil,6 Pinos Coloridos,1 Bola
Preta,Dimensões Aproximadas Dos Pinos: 30Cm Altura
"
0020 - Brinquedo:Boneca Plástico Com Sapatinho,Roupinhas Variadas, Similar
Barbie,Altura 27 Cm,Composição:Cabeça Em Vinil,Cabelo Em Nylon,Corpo E
Membros Em Polietileno.
0021 - Caderno Brochura Capa Dura 1/4,96 Folhas,Área Para Identificação E Folhas
Pautadas-140Mm X 200Mm-56 G/M²,Diversas Cores.
0022 - Calculadora Eletrônica,Tamanho: 15,4X12,2X35 Cm, 8 Dígitos,Mr Mc Mrc
Função De Memória, Possui Desligamento Automático, Teclas Em Plástico E Com
Som.
0023 - Caneta Marcadora Para Cd/Dvc,Cor Preta, Ponta De 1,0Mm, Qualidade Igual
Ou Superior A Marca Pilot.
0024 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com
Furo De Respiração Lateral No Centro, Com Cartucho Removível De Encaixe, Esfera
De Tungstênio, Tinta Azul, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com 50 Und.
0025 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com
Furo De Respiração Lateral No Centro, Com Cartucho Removível De Encaixe, Esfera
De Tungstênio, Tinta Preta, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com 50 Und.
0026 - Caneta Esferográfica,Corpo De Plástico Cristal Transparente Sextavado Com
Furo De Respiração Lateral No Centro, Com Cartucho Removível De Encaixe, Esfera
De Tungstênio, Tinta Vermelha, De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou
Faber Castell. Embalagem Com 50 Und.
0027 - Caneta Marca Texto Cores Diversas , Com Ponta Chanfrada Em Polietileno E
Filtro Em Poliester,Com Tinta Superfluorescente E Cor Viva Para Sublinhar E
Destacar, Espessura Do Traço 1Mm Para Sublinhar E 4Mm Para Destacar.De
Qualidade Igual Ou Superior A Marca Pilot.
0028 - Capa Pvc P/ Encadernação (A4) –210 X 297 - Transparente
0029 - Capa Pvc P/ Encadernação Colorida (A4) –210 X 297 -Cor Preto/Azul

0030 - Clips Metálico Niquelado Nº 01. Caixa Com 100
0031 - Clips Metálico Niquelado Nº 02. Caixa Com 100
0032 - Clips Metálico Niquelado Nº 03. Caixa Com 100
0033 - Clips Metálico Niquelado Nº 06. Caixa Com 50
0034 - Clips Metálico Niquelado Nº 1/0. Caixa Com 100.
0035 - Clips Metálico Niquelado Nº 2/0. Caixa Com 100
0036 - Clips Metálico Niquelado Nº 3/0. Caixa Com 50.
0037 - Clips Metálico Niquelado Nº 6/0. Caixa Com 50.
0038 - Cola Quente Fina De Silicone-Bastão, Com Diam. 7Mm Aprox. X 30 Cm De
Comp. Na Cor Branca Leitosa Transparente.
0039 - Cola Quente Grossa De Silicone-Bastão, Com Diam. 10Mm Aprox. X 30Cm De
Comp. Na Cor Branca Leitosa Transparente.
0040 - Cola Branca -1 L; Especificação:Pastosa, Lavavel E Atoxica. Embalagem:
Plástica.
0041 - Cola Branca-90G; Solúvel Em Água,Frasco Vertical.
0042 - Cola Colorida-Embalagem Contém 6 Bisnagas De 23 G Nas Cores: Branco,
Amarelo, Vermelho, Verde, Azul E Preto.
0043 - Cola Em Bastão,Tubo Plastico Com Base Giratória, Aplicação Em
Papel,Secagem Rápida, 8G.
0044 - Cola Instantanea; Adesivo Instantaneo Multiuso 20G, Bico Antientupimento.
0045 - Cola Para E.V.A-80G.Especificação: Em Tubo Plástico, Base Giratória, Não
Tóxica.
0046 - Colchete Latonado Nº 06, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
0047 - Colchete Latonado Nº 08, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.

0048 - Colchete Latonado Nº 12, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
0049 - Colchete Latonado Nº 14, Cabeça De No Mínimo 10Mm. Caixa Com 72.
0050 - Corretivo Liquido, A Base De Água,Inodoro, Atoxico, Multiuso, Para Correção
De Qualquer Tipo De Escrita. Frasco Contendo 18Ml.
0051 - Dvd-R Regravável Com Capacidade De Gravação De 4.7 Gb/120
Min,Acondicionado Individualmente Em Envelope De Papel.
0052 - Envelope: De Circulação Interna ; 24 X 34,4 Cm (A X L); Papel Kraft, 80
Gramas; Com Aba Dobrável.
0053 - Espiral, Para Encadernação, Em Pvc, Diâmetro 33 Mm, Comprimento 33 Cm,
Capacidade De Encadernação De 250 Folhas. Embalagem Com 27 Unidades.
0054 - Estilete Com Cabo Em Plastico Rígido, Lâmina De Aço Carbono De 18Mm De
Largura. Avanço Graduável Com Trava De Segurança.
0055 - Extrator De Grampo Tipo Espatula, Confeccionado Em Metal Inoxidável De
Alta Resistência.
0056 - Extrator Tipo Piranha , Em Metal E Revestido Em Material Plástico.
0057 - Fita Adesiva Crepada - Fita Crepe - 18Mm X 50M - Rolo
0058 - Fita Adesiva Transparente-Rolo 45Mm X 100M.
0059 - Fita Cetim Nº 01,100% Poliéster (100 M X 7Mm).Diversas Cores.
0060 - Fita Cetim Nº 05,100% Poliéster (50 M X 22Mm).Diversas Cores.
0061 - Fita Cetim Nº 09,100% Poliéster (50 M X 38Mm).Diversas Cores.
0062 - Fita Cetim Nº 12,100% Poliéster (10 M X 50Mm).Diversas Cores.
0063 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2 - Estampado-Cores Diversas.
0064 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2-Atoalhado-Cores Diversas.
0065 - Folhas De Emborrachado, Eva, 40Cmx48Cmx2-simples Sem estampa-Cores
Diversas.

0066 - Giz De Cera – Fino, Com 12 Cores(12X1), Marca De Referencia:Faber Castell
Ou Similar Superior.
0067 - Grampeador Metálico –Longo Alcance. Base Emborrachada. Utiliza Grampos
De 26/6 . Capacidade De Grampeamento De Ate 25 Folhas
0068 - Grampeador Profissional 100 Folhas, Em Aço Com Base E Apoio Plástico
Anatômico.
0069 - Grampeador Tapeceiro Tipo Pistola Dimensões: 15,0Cmx4,5Cmx8,0Cm.
0070 - Grampo Para Grampeador 26/6. Caixa Com 5000 Grampos
0071 - Grampo Para Grampeador, 106-6 Mm, Grampos Galvanizados; Caixa Com
3.500 Grampos.
0072 - Grampo Trilho Plastico 80 Mm Para 250 Folhas, Pacotes Com 50 Unidades.
0073 - Grampo Trilho Plastico 80 Mm Para 600 Folhas, Pacotes Com 50 Unidades.
0074 - Lápis Preto, Grafite 2-B, Corpo Sextavado Confeccionado Em Madeira De Alta
Qualidade, Sem Rachaduras,De Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Bic Ou Faber
Castell. Embalagem Com 72 Und.
0075 - Lápis De Cor Grande Sextavado Com Ponta Macia Caixa Com 12 Unidades,
Cores Distintas.Marca De Referencia:Faber Castell Ou Similar Superior.
0076 - Liga Elástica De Borracha (Látex) Nº 18, Para Uso Geral, Cor Amarela,Pacote
Com 100 Gramas.
0077 - Livro Atas Sem Margem Capa Dura - 100 Folhas Numeradas,205Mm X
300Mm,56 G/M².
0078 - Livro Protocolo De Correspondência,100 Folhas;160 X 220 Mm;Capa De
Papelão 0,705 Grs
0079 - Massa De Modelar,Embalagem Com 12 Cores,Não Tóxica
0080 - Molha-Dedos Tipo Pasta, Material Base De Plástico, Tampa De
Plástico,Tamanho 12, Validade De 1 Ano, Não Tóxico, Que Não Provoque Manchas,
Aplicação Manuseio De Papeis, Composição Ácido Graxo, Glicois Corante Alimentício
E Essência Aromática.
0081 - Olho Móvel C/ 100 Unid. - 12 Mm

0082 - Olho Móvel C/ 100 Unid. - 6 Mm
0083 - Organizador De Mesa, Confeccionado Em Acrílico Fumê, Dotado De Um Porta
Lápis/Canetas, Um Porta-Clips E Um Porta-Lembretes, Fixados Sobre Uma Base
Retangular Única De No Mínimo 22Cm X 6Cm.
0084 - Palito De Madeira Para Picolé, Com Aprox. 10 Cm De Comprimento, Pct Com
100 Unidades.
0085 - Papel De Presente Colorido Nas Medidas 50 X 60Cm
0086 - Papel 40 Kg, Dimensões Da Folha 96 X 66 Cm. Cor Branca.
0087 - Papel Almaço, Celulose Vegetal, 75G/M², 310 Mm, Com Pauta E
Margem,embalagem Com 400 Fls.
0088 - Papel Camurça,40 X 60 Cm,Possui Textura Ligeiramente Aveludada, Cores
Variadas.
0089 - Papel Cartolina Comum, Gramatura 150G, 50 Cm X 66 Cm Cores Variadas.
0090 - Papel Celofane Nas Medidas 70 X 90 Cm-Cores Variadas
0091 - Papel Couchê Textura (Casca De Ovo),Branco, 180G/M², Tamanho
A4,Embalagem Com 50 Folhas.
0092 - Papel Crepom Nas Medidas 0,48 X 2,00M - Cores Variadas, 28G/M2
0093 - Papel Hectográfico Estêncil, Formato 22X33Cm-100 Jogos, Cada Jogo
Proporciona 250 Cópias, Composto De Matriz Em Papel Couché 80G/M², Alto Brilho
Com Escala Impressa, Indicando Limites, Espaços E Dimensões, Papel Intercalado
Separador, Marca De Referencia: Hardcopy Ou Similar Superior.
0094 - Papel Laminado, Em Cor, Medindo (50 X 60) Cm. (Varias Cores)
0095 - Papel Madeira Na Cor Kraft Ouro, Dimensões 66 X 96 Cm, Gramatura 120G.
0096 - Papel Pardo Para Embrulho, Bobina De 60Cm De Largura, Com No Mínimo
100 Metros De Comprimento.
0097 - Papel Sulfite A4, Medindo 210X297 M, 75 G/M², Branco Alcalino, Caixa Com
10 Pct(Resma Com 500 Fls).Marca De Referencia Chamex Ou Similar Superior

0098 - Papel Sulfite A4, Medindo 210X297 M, 75 G/M², Diversas Cores, (Resma Com
100 Fls).Marca De Referencia Chamequinho Ou Similar Superior
0099 - Papel Vergê, Material Celulose Vegetal, Tipo Clássico, Cor Cinza Claro,
180G/M², Medindo 297X210Mm, Formato A4, Embalagem Com 50 Folhas.
0100 - Pasta Arquivo Registradora A/Z, Tamanho Oficio, Lombada De
45Mm,Confeccionada Em Papelão, Com Revestimento Externo Plastificado,Dotada
De Ferragens E Fixador De Papeis.
0101 - "Pasta Cartão Duplex Com Abas E Elástico
Formato: 340Mmx230Mm."
0102 - Pasta Catalogo 50 Folhas, Sacos Plásticos De, No Mínimo 0,3 Micra De
Espessura, Para Acondicionamento De Papel Tamanho Ofício 2 (Descontada A
Furação), Revestida Com Capa Em Pvc Preto Dotada De Porta-Identificação Frontal
Com Visor Transparente.
0103 - Pasta Plastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício,Lombada
De 20/25Mm De Largura.
0104 - Pasta Plastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício,Lombada
De 50/60Mm De Largura.
0105 - "Pasta Sanfonada A4-31 Divisórias-Cor Transparente 100%
Reciclável,Fechamento Com Elásticos,31 Etiquetas Para Identificação Das DivisóriasL: 330 X A: 240 Mm.
"
0106 - Pasta Suspensa Feita Em Papel Kraft, Hastes Plásticas, Com Grampo Plástico,
Visor E Etiqueta Individual. Dimensões: 36X24Cm.
0107 - Perfurador Para Papel, 2 Furos Universais, Médio De Mesa, Capacidade Para,
No Mínimo 20 Folhas, Confeccionado Em Metal Pintado De Preto,Base Plastica Com
Regulador De Tamanho Do Papel Para Centralização Dos Furos.
0108 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-Aaa-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar
Superior.
0109 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-Aa-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar
Superior.
0110 - Pilha-Cartela C/ 2 Unidades-D-Marca De Referencia:Duracell Ou Similar
Superior.

0111 - Pincel Atomico Diversas Cores -Cx Com 12 Und, Descartável, Base: Álcool,
Ponta: Redonda (3Mm)
0112 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 10. Marca De
Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
0113 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 12. Marca De
Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
0114 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 18. Marca De
Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
0115 - Pincel Cerdas Naturais-Chato-Cabo Amarelo Longo Nº 8. Marca De
Referencia: Castelo Ou Similar Superior.
0116 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Azul, Caixa Com
12,Marca De Referencia: Compactor Ou Similar Superior.
0117 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Preto, Caixa Com
12,Marca De Referencia: Compactor Ou Similar Superior.
0118 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Verde, Caixa Com
12,Marca De Referencia: Compactor Ou Similar Superior.
0119 - Pincel Marcador Recarregável Para Quadro Branco, Cor: Vermelha, Caixa Com
12,Marca De Referencia: Compactor Ou Similar Superior.
0120 - Pistola De Cola Quente Grande - 40 W Bivolt Gatilho Anatomico - Refil 1,12Cm
De Diametro
0121 - Pistola De Cola Quente Pequena - 20W Bivolt Gatilho Anatomico Refil 0,75Cm
De Diametro
0122 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 05 Mm, De Boa Qualidade.
0123 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 15 Mm, De Boa Qualidade.
0124 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 30Mm, De Boa Qualidade.
0125 - Placa Isopor, 100 X 50 Cm Espessura De 50Mm, De Boa Qualidade.
0126 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 15Mm-Embalagem Com 12.

0127 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 32Mm-Embalagem Com 12.
0128 - Prendedor De Papel (Binder Clip)-Preto 51Mm-Embalagem Com 12.
0129 - Régua Escritório, Material Plástico, Comprimento 30Cm, Graduação Polegada
Cm/, Tipo Material Flexível.
0130 - Tecido Cetim Peça Com 10 Metros X 1,5Mt Largura -Várias Cores.
0131 - Tecido Pelúcia - Comprimento:50 Centrimetro (Cada Unidade),Largura:1,50
Metro,Espessura:12 Milimetro,Composição:100% Poliester
0132 - Tesoura Escolar Aço Inox 13 Cm,Cabo Emborrachado Preto Escala De 5Cm
Impressa Na Lâmina,Ponta Arredondanda.
0133 - Tesoura Para Picotar Tecidos Leves E Papel. Tamanho 21 Cm, Marca De
Referencia:Mondial Ou Similar Superior.
0134 - Tesoura Uso Geral 21,6Cm,Lâmina De Aço Inox,Cabo De Polipropileno,Marca
De Referencia:Mondial Ou Similar Superior.
0135 - Tinta Guache Escolar , Soluvél Em Água, Com 06 Potes, Cores Variadas-15 Ml
Cada.
0136 - Tinta Para Marcardor De Guadro Branco , Embalagem com 01 litro,
Composição: Álcool, Adtitivos, Corantes E Solventes. Não Lavável.
0137 - Tinta Para Tecido, 37Ml. Cores Variadas.
0138 - "Tnt Tecido Não Tecido, 100% Polipropileno,140Cm
De Largura,Com 50M Cores Sortidas "
Chat
Data

Apelido

Frase

14/05/2021 - 09:05:21

Pregoeiro

Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 032/2021PE/SEMECD-SRP

14/05/2021 - 09:06:11

Pregoeiro

promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS atraves da Secretaria Municipal de Educação

14/05/2021 - 09:07:16

Pregoeiro

Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.

14/05/2021 - 09:07:28

Pregoeiro

São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros.

14/05/2021 - 09:07:43

Pregoeiro

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, previsto no Decreto 10.024/2019.

14/05/2021 - 09:08:07

Pregoeiro

senhores peço muita responsabilidades nos preços que iram oferta!

14/05/2021 - 09:08:36

Pregoeiro

senhores durante a fase de lances irei abrir sempre 10 itens aleatorio

14/05/2021 - 09:09:06

Pregoeiro

para facilitar para os senhores licitantes durante a oferta de seus lances!

14/05/2021 - 09:10:01

Pregoeiro

senhores qualquer suspensão da sessão sera comunicada aqui no chat!

14/05/2021 - 09:10:20

Pregoeiro

senhores nesse momento passarei para analise das propostas enviadas via sistema!

14/05/2021 - 09:10:52

Sistema

O processo está em fase de análise das propostas

14/05/2021 - 09:11:41

Sistema

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

14/05/2021 - 09:11:42

Sistema

Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

14/05/2021 - 09:11:42

Sistema

Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

14/05/2021 - 09:11:42

Sistema

Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

14/05/2021 - 09:11:42

Sistema

Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

14/05/2021 - 09:12:23

Pregoeiro

senhores irei abrir 10 itens aleatorio e assim sucessivamente !

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:12:41

Sistema

O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0001 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0002 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0003 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0004 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0005 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0006 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0007 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0008 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0009 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:27:44

Sistema

O item 0010 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:28:31

Sistema

Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:33:33.

14/05/2021 - 09:29:32

Sistema

Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:34:34.

14/05/2021 - 09:31:09

Pregoeiro

senhores considerando que os itens ja irar para o modo fechado irei abrir mais 10 itens!

14/05/2021 - 09:31:12

Sistema

Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:36:13.

14/05/2021 - 09:31:12

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,89

14/05/2021 - 09:31:52

Pregoeiro

espero que consigam acompanhar!

14/05/2021 - 09:32:07

Sistema

Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:37:08.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:32:09

Sistema

O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 09:33:12

Sistema

Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:38:14.

14/05/2021 - 09:33:12

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,98

14/05/2021 - 09:34:07

Sistema

Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:39:10.

14/05/2021 - 09:34:07

Sistema

A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:33:33.

14/05/2021 - 09:34:07

Sistema

O item 0003 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:34:37

Sistema

Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:39:42.

14/05/2021 - 09:34:37

Sistema

A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:34:34.

14/05/2021 - 09:34:37

Sistema

O item 0005 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:35:15

Sistema

Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:40:19.

14/05/2021 - 09:35:32

Sistema

Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:40:34.

14/05/2021 - 09:36:12

Sistema

Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:41:16.

14/05/2021 - 09:36:19

Sistema

A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:36:13.

14/05/2021 - 09:36:19

Sistema

O item 0007 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:37:11

Sistema

A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:37:08.

14/05/2021 - 09:37:11

Sistema

O item 0008 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:38:17

Sistema

A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:38:14.

14/05/2021 - 09:38:17

Sistema

O item 0004 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:39:16

Sistema

A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:39:10.

14/05/2021 - 09:39:16

Sistema

O item 0006 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:39:42

Sistema

A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:39:42.

14/05/2021 - 09:39:42

Sistema

O item 0010 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:40:20

Sistema

A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:40:19.

14/05/2021 - 09:40:20

Sistema

O item 0009 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:40:42

Sistema

A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:40:34.

14/05/2021 - 09:40:42

Sistema

O item 0002 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:41:16

Sistema

A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:41:16.

14/05/2021 - 09:41:16

Sistema

O item 0001 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:42:11

Pregoeiro

so para via de formalismo

14/05/2021 - 09:42:24

Pregoeiro

ja esta aberto os outros 10 itens senhores

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0011 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0012 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0013 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0014 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0015 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0016 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0017 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0018 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0019 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:47:18

Sistema

O item 0020 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 09:49:27

Sistema

Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:54:29.

14/05/2021 - 09:50:36

Sistema

Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:55:37.

14/05/2021 - 09:50:36

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,90, R$
7,91

14/05/2021 - 09:51:04

Sistema

Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:56:08.

14/05/2021 - 09:53:03

Sistema

Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:58:05.

14/05/2021 - 09:53:37

Sistema

Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:58:41.

14/05/2021 - 09:53:37

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,37

14/05/2021 - 09:54:30

Sistema

A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:54:29.

14/05/2021 - 09:54:30

Sistema

O item 0016 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:54:35

Sistema

Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 09:59:38.

14/05/2021 - 09:55:38

Sistema

Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:00:41.

14/05/2021 - 09:55:38

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,41

14/05/2021 - 09:55:38

Sistema

A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:55:37.

14/05/2021 - 09:55:38

Sistema

O item 0018 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:56:10

Sistema

A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:56:08.

14/05/2021 - 09:56:10

Sistema

O item 0019 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:56:14

Sistema

Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:01:16.

14/05/2021 - 09:56:14

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,29

14/05/2021 - 09:56:36

Sistema

Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:01:39.

14/05/2021 - 09:56:36

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,55

14/05/2021 - 09:56:45

Sistema

Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:01:48.

14/05/2021 - 09:58:10

Sistema

A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:58:05.

14/05/2021 - 09:58:10

Sistema

O item 0020 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:58:45

Sistema

A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:58:41.

14/05/2021 - 09:58:45

Sistema

O item 0011 foi encerrado.

14/05/2021 - 09:59:39

Sistema

A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 14/05/2021 às 09:59:38.

14/05/2021 - 09:59:39

Sistema

O item 0015 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:00:43

Sistema

A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:00:41.

14/05/2021 - 10:00:43

Sistema

O item 0012 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:01:31

Sistema

A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:01:16.

14/05/2021 - 10:01:31

Sistema

O item 0014 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:01:52

Sistema

A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:01:39.

14/05/2021 - 10:01:52

Sistema

O item 0013 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:01:52

Sistema

A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:01:48.

14/05/2021 - 10:01:52

Sistema

O item 0017 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:05:50

Sistema

O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0021 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0022 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0023 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0024 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0025 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0026 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0027 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0028 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0029 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:20:58

Sistema

O item 0030 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:21:44

Sistema

Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:26:49.

14/05/2021 - 10:22:18

Sistema

Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:27:21.

14/05/2021 - 10:22:18

Sistema

Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:27:21.

14/05/2021 - 10:22:18

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,44, R$
1,49

14/05/2021 - 10:22:37

Sistema

Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:27:40.

14/05/2021 - 10:22:37

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,62, R$
1,30

14/05/2021 - 10:23:25

Sistema

Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:28:29.

14/05/2021 - 10:25:30

Sistema

Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:30:33.

14/05/2021 - 10:25:30

Sistema

Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:30:33.

14/05/2021 - 10:25:30

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,62, R$
0,63

14/05/2021 - 10:26:24

Sistema

Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:31:26.

14/05/2021 - 10:27:14

Sistema

A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:26:49.

14/05/2021 - 10:27:14

Sistema

O item 0024 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:27:15

Pregoeiro

senhores licitantes os proximos itens irei abrir 20 itens aleatorio!

14/05/2021 - 10:27:37

Pregoeiro

para da mais agilidade ao certame!

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:33:20.

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,39, R$
2,70

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:27:21.

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

O item 0021 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:27:21.

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

O item 0027 foi encerrado em situação de empate.

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:27:40.

14/05/2021 - 10:28:17

Sistema

O item 0029 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:28:32

Sistema

A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:28:29.

14/05/2021 - 10:28:32

Sistema

O item 0023 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:29:49

Sistema

Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:34:51.

14/05/2021 - 10:29:49

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 34,90, R$
34,99

14/05/2021 - 10:30:17

Sistema

Desempate realizado para o item 0027 tem como vencedor o fornecedor com token 5

14/05/2021 - 10:30:17

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 5, 9

14/05/2021 - 10:30:17

Sistema

O item 0027 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:30:35

Sistema

A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:30:33.

14/05/2021 - 10:30:35

Sistema

O item 0022 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:30:35

Sistema

A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:30:33.

14/05/2021 - 10:30:35

Sistema

O item 0028 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:31:26

Sistema

A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:31:26.

14/05/2021 - 10:31:26

Sistema

O item 0025 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:33:37

Sistema

A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:33:20.

14/05/2021 - 10:33:37

Sistema

O item 0030 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:03

Sistema

O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:15

Sistema

O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 10:34:51

Sistema

A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:34:51.

14/05/2021 - 10:34:51

Sistema

O item 0026 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0031 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0032 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0033 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0034 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0035 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0036 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0037 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0038 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0039 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:04

Sistema

O item 0040 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0041 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0042 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0043 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0044 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0045 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0046 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0047 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0048 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0049 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:49:15

Sistema

O item 0050 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 10:50:20

Sistema

Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:55:23.

14/05/2021 - 10:50:20

Sistema

Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:55:23.

14/05/2021 - 10:50:20

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,90

14/05/2021 - 10:50:36

Sistema

Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:55:38.

14/05/2021 - 10:51:49

Sistema

Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:56:54.

14/05/2021 - 10:51:49

Sistema

Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:56:54.

14/05/2021 - 10:51:49

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,25

14/05/2021 - 10:51:49

Sistema

Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:56:54.

14/05/2021 - 10:51:49

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,63

14/05/2021 - 10:52:03

Sistema

Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:57:04.

14/05/2021 - 10:52:03

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,50

14/05/2021 - 10:52:17

Sistema

Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:57:20.

14/05/2021 - 10:52:17

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,92, R$
1,31

14/05/2021 - 10:54:06

Sistema

Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:59:08.

14/05/2021 - 10:54:50

Sistema

Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 10:59:52.

14/05/2021 - 10:55:16

Sistema

Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:00:18.

14/05/2021 - 10:55:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:55:23.

14/05/2021 - 10:55:25

Sistema

O item 0033 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:55:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:55:23.

14/05/2021 - 10:55:25

Sistema

O item 0047 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:55:42

Sistema

A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:55:38.

14/05/2021 - 10:55:42

Sistema

O item 0035 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:56:01

Sistema

Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:01:02.

14/05/2021 - 10:56:46

Sistema

Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:01:48.

14/05/2021 - 10:56:50

Sistema

Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:01:54.

14/05/2021 - 10:56:55

Sistema

A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:56:54.

14/05/2021 - 10:56:55

Sistema

O item 0040 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:56:55

Sistema

A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:56:54.

14/05/2021 - 10:56:55

Sistema

O item 0048 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:56:55

Sistema

A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:56:54.

14/05/2021 - 10:56:55

Sistema

O item 0050 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:57:20

Sistema

Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:02:22.

14/05/2021 - 10:57:20

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,49

14/05/2021 - 10:57:20

Sistema

A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:57:20.

14/05/2021 - 10:57:20

Sistema

O item 0039 foi encerrado em situação de empate.

14/05/2021 - 10:57:20

Sistema

A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:57:04.

14/05/2021 - 10:57:20

Sistema

O item 0049 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:57:32

Sistema

Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:02:36.

14/05/2021 - 10:58:05

Sistema

Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:03:07.

14/05/2021 - 10:58:24

Sistema

Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:03:26.

14/05/2021 - 10:58:34

Sistema

Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:03:36.

14/05/2021 - 10:59:12

Sistema

Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:04:14.

14/05/2021 - 10:59:12

Sistema

A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:59:08.

14/05/2021 - 10:59:12

Sistema

O item 0037 foi encerrado.

14/05/2021 - 10:59:55

Sistema

A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 14/05/2021 às 10:59:52.

14/05/2021 - 10:59:55

Sistema

O item 0034 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:00:31

Sistema

A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:00:18.

14/05/2021 - 11:00:31

Sistema

O item 0041 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:01:06

Sistema

A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:01:02.

14/05/2021 - 11:01:06

Sistema

O item 0031 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:01:50

Sistema

A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:01:48.

14/05/2021 - 11:01:50

Sistema

O item 0045 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:01:55

Sistema

A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:01:54.

14/05/2021 - 11:01:55

Sistema

O item 0042 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:02:23

Sistema

A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:02:22.

14/05/2021 - 11:02:23

Sistema

O item 0038 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:02:39

Sistema

A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:02:36.

14/05/2021 - 11:02:39

Sistema

O item 0044 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:03:07

Sistema

A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:03:07.

14/05/2021 - 11:03:07

Sistema

O item 0043 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:03:26

Sistema

A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:03:26.

14/05/2021 - 11:03:26

Sistema

O item 0036 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:04:14

Sistema

A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:03:36.

14/05/2021 - 11:04:14

Sistema

O item 0032 foi encerrado em situação de empate.

14/05/2021 - 11:04:14

Sistema

A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:04:14.

14/05/2021 - 11:04:14

Sistema

O item 0046 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:17:46

Sistema

Desempate realizado para o item 0039 tem como vencedor o fornecedor com token 9

14/05/2021 - 11:17:46

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 9, 5

14/05/2021 - 11:17:55

Sistema

Desempate realizado para o item 0032 tem como vencedor o fornecedor com token 9

14/05/2021 - 11:17:55

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 9, 5

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:15

Sistema

O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:29

Sistema

O item 0032 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:18:29

Sistema

O item 0039 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:18:51

Sistema

O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0051 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0052 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0053 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0054 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0055 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0056 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0057 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0058 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0059 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:15

Sistema

O item 0060 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0061 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0062 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0063 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0064 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0065 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0066 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0067 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0068 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0069 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:33:53

Sistema

O item 0070 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 11:34:20

Sistema

Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:39:22.

14/05/2021 - 11:34:37

Sistema

Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:39:40.

14/05/2021 - 11:34:37

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 35,20

14/05/2021 - 11:35:22

Sistema

Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:40:24.

14/05/2021 - 11:35:22

Sistema

Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:40:24.

14/05/2021 - 11:35:32

Sistema

Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:40:35.

14/05/2021 - 11:35:50

Sistema

Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:40:52.

14/05/2021 - 11:35:50

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 85,00

14/05/2021 - 11:36:09

Sistema

Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:41:11.

14/05/2021 - 11:37:45

Sistema

Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:42:46.

14/05/2021 - 11:38:22

Sistema

Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:43:24.

14/05/2021 - 11:38:29

Sistema

Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:43:30.

14/05/2021 - 11:38:29

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,60

14/05/2021 - 11:38:48

Sistema

Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:43:50.

14/05/2021 - 11:38:48

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,40

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:45:26.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:45:26.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:45:26.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,40

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:39:22.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

O item 0053 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:40:24.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

O item 0055 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:39:40.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

O item 0061 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:40:24.

14/05/2021 - 11:40:25

Sistema

O item 0069 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:40:28

Sistema

Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:45:33.

14/05/2021 - 11:40:28

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,29, R$
0,48

14/05/2021 - 11:40:35

Sistema

A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:40:35.

14/05/2021 - 11:40:35

Sistema

O item 0058 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:40:54

Sistema

A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:40:52.

14/05/2021 - 11:40:54

Sistema

O item 0067 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:41:02

Sistema

Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:46:03.

14/05/2021 - 11:41:02

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,84, R$
1,90

14/05/2021 - 11:41:12

Sistema

A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:41:11.

14/05/2021 - 11:41:12

Sistema

O item 0063 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:41:18

Sistema

Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:46:20.

14/05/2021 - 11:41:39

Sistema

Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:46:40.

14/05/2021 - 11:41:39

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,69, R$
3,15

14/05/2021 - 11:42:50

Sistema

A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:42:46.

14/05/2021 - 11:42:50

Sistema

O item 0057 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:42:54

Sistema

Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:47:56.

14/05/2021 - 11:43:11

Sistema

Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 11:48:12.

14/05/2021 - 11:43:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:43:24.

14/05/2021 - 11:43:25

Sistema

O item 0070 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:43:31

Sistema

A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:43:30.

14/05/2021 - 11:43:31

Sistema

O item 0059 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:43:51

Sistema

A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:43:50.

14/05/2021 - 11:43:51

Sistema

O item 0060 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:45:28

Sistema

A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:45:26.

14/05/2021 - 11:45:28

Sistema

O item 0056 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:45:28

Sistema

A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:45:26.

14/05/2021 - 11:45:28

Sistema

O item 0064 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:45:28

Sistema

A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:45:26.

14/05/2021 - 11:45:28

Sistema

O item 0066 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:45:34

Sistema

A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:45:33.

14/05/2021 - 11:45:34

Sistema

O item 0052 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:46:09

Sistema

A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:46:03.

14/05/2021 - 11:46:09

Sistema

O item 0065 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:46:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:46:20.

14/05/2021 - 11:46:25

Sistema

O item 0068 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:46:40

Sistema

A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:46:40.

14/05/2021 - 11:46:40

Sistema

O item 0054 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:48:00

Sistema

A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:47:56.

14/05/2021 - 11:48:00

Sistema

O item 0062 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:48:12

Sistema

A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 14/05/2021 às 11:48:12.

14/05/2021 - 11:48:12

Sistema

O item 0051 foi encerrado.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:51:47

Sistema

O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 11:52:24

Pregoeiro

senhores logo apos o termino desses 10 itens que foram abertos a sessão sera suspensa para o horario de
almoço

14/05/2021 - 11:52:48

Pregoeiro

retornaremos as 13:30

14/05/2021 - 11:53:04

Pregoeiro

conto com a presença dos senhores! bom almoço a todos!

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0071 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0072 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0073 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0074 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0075 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0076 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0077 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0078 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0079 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:06:51

Sistema

O item 0080 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 12:08:10

Sistema

Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:13:11.

14/05/2021 - 12:09:33

Sistema

Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:14:34.

14/05/2021 - 12:10:53

Sistema

Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:15:54.

14/05/2021 - 12:11:29

Sistema

Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:16:31.

14/05/2021 - 12:11:29

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 27,63

14/05/2021 - 12:11:47

Sistema

Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:16:48.

14/05/2021 - 12:12:47

Sistema

Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:17:49.

14/05/2021 - 12:13:11

Sistema

A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:13:11.

14/05/2021 - 12:13:11

Sistema

O item 0080 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:13:33

Sistema

Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:18:34.

14/05/2021 - 12:13:33

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,65, R$
15,84

14/05/2021 - 12:14:34

Sistema

A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:14:34.

14/05/2021 - 12:14:34

Sistema

O item 0073 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:15:08

Sistema

Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:20:09.

14/05/2021 - 12:15:18

Sistema

Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:20:19.

14/05/2021 - 12:15:49

Sistema

Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 12:20:50.

14/05/2021 - 12:15:49

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,63

14/05/2021 - 12:15:54

Sistema

A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:15:54.

14/05/2021 - 12:15:54

Sistema

O item 0072 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:16:32

Sistema

A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:16:31.

14/05/2021 - 12:16:32

Sistema

O item 0074 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:16:48

Sistema

A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:16:48.

14/05/2021 - 12:16:48

Sistema

O item 0075 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:17:50

Sistema

A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:17:49.

14/05/2021 - 12:17:50

Sistema

O item 0076 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:18:37

Sistema

A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:18:34.

14/05/2021 - 12:18:37

Sistema

O item 0071 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:20:09

Sistema

A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:20:09.

14/05/2021 - 12:20:09

Sistema

O item 0078 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:20:19

Sistema

A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:20:19.

14/05/2021 - 12:20:19

Sistema

O item 0079 foi encerrado.

14/05/2021 - 12:20:50

Sistema

A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 14/05/2021 às 12:20:50.

14/05/2021 - 12:20:50

Sistema

O item 0077 foi encerrado.

14/05/2021 - 13:40:05

Pregoeiro

ola senhores peço desculpa pelo atraso e que ocasionou uma queda de internet aqui no setor

14/05/2021 - 13:40:24

Pregoeiro

irei permanecer a forma de abertura do itens senhores

14/05/2021 - 13:40:34

Pregoeiro

20 itens aleatorio

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:40:59

Sistema

O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:41:08

Sistema

O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0081 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0082 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0083 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0084 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0085 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0086 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0087 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0088 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0089 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:55:59

Sistema

O item 0090 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0091 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0092 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0093 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0094 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0095 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0096 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0097 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0098 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0099 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:56:08

Sistema

O item 0100 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 13:57:21

Sistema

Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:02:21.

14/05/2021 - 13:57:27

Sistema

Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:02:27.

14/05/2021 - 13:58:13

Sistema

Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:03:15.

14/05/2021 - 13:58:20

Sistema

Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:03:20.

14/05/2021 - 13:59:04

Sistema

Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:04:05.

14/05/2021 - 13:59:18

Sistema

Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:04:19.

14/05/2021 - 13:59:39

Sistema

Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:04:40.

14/05/2021 - 13:59:57

Sistema

Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:04:59.

14/05/2021 - 14:00:02

Sistema

Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:05:02.

14/05/2021 - 14:00:02

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,08

14/05/2021 - 14:00:21

Sistema

Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:05:22.

14/05/2021 - 14:00:21

Sistema

Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:05:22.

14/05/2021 - 14:00:27

Sistema

Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:05:28.

14/05/2021 - 14:00:27

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,29, R$
1,30

14/05/2021 - 14:02:01

Sistema

Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:07:02.

14/05/2021 - 14:02:23

Sistema

A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:02:21.

14/05/2021 - 14:02:23

Sistema

O item 0088 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:02:27

Sistema

A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:02:27.

14/05/2021 - 14:02:27

Sistema

O item 0093 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:03:15

Sistema

A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:03:15.

14/05/2021 - 14:03:15

Sistema

O item 0097 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:03:20

Sistema

A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:03:20.

14/05/2021 - 14:03:20

Sistema

O item 0081 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:03:32

Sistema

Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:08:34.

14/05/2021 - 14:04:08

Sistema

A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:04:05.

14/05/2021 - 14:04:08

Sistema

O item 0096 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:04:19

Sistema

Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:09:20.

14/05/2021 - 14:04:19

Sistema

A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:04:19.

14/05/2021 - 14:04:19

Sistema

O item 0100 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:04:22

Sistema

Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:09:24.

14/05/2021 - 14:04:22

Sistema

Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:09:24.

14/05/2021 - 14:04:22

Sistema

Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:09:24.

14/05/2021 - 14:04:25

Sistema

Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:09:26.

14/05/2021 - 14:04:41

Sistema

Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:09:43.

14/05/2021 - 14:04:41

Sistema

A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:04:40.

14/05/2021 - 14:04:41

Sistema

O item 0099 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:05:01

Sistema

A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:04:59.

14/05/2021 - 14:05:01

Sistema

O item 0098 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:05:03

Sistema

A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:05:02.

14/05/2021 - 14:05:03

Sistema

O item 0090 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:05:24

Sistema

A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:05:22.

14/05/2021 - 14:05:24

Sistema

O item 0082 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:05:24

Sistema

A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:05:22.

14/05/2021 - 14:05:24

Sistema

O item 0086 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:05:28

Sistema

A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:05:28.

14/05/2021 - 14:05:28

Sistema

O item 0085 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:07:03

Sistema

A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:07:02.

14/05/2021 - 14:07:03

Sistema

O item 0089 foi encerrado em situação de empate.

14/05/2021 - 14:08:35

Sistema

A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:08:34.

14/05/2021 - 14:08:35

Sistema

O item 0087 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:09:20

Sistema

A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:09:20.

14/05/2021 - 14:09:20

Sistema

O item 0091 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:09:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:09:24.

14/05/2021 - 14:09:25

Sistema

O item 0083 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:09:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:09:24.

14/05/2021 - 14:09:25

Sistema

O item 0084 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:09:25

Sistema

A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:09:24.

14/05/2021 - 14:09:25

Sistema

O item 0094 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:09:28

Sistema

A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:09:26.

14/05/2021 - 14:09:28

Sistema

O item 0095 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:09:43

Sistema

A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:09:43.

14/05/2021 - 14:09:43

Sistema

O item 0092 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:17:39

Sistema

O item 0089 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:17:40

Sistema

Desempate realizado para o item 0089 tem como vencedor o fornecedor com token 6

14/05/2021 - 14:17:40

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 6, 9

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:17:55

Sistema

O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:18:04

Sistema

O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0101 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0102 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0103 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0104 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0105 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0106 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0107 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0108 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0109 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:32:56

Sistema

O item 0110 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0111 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0112 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0113 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0114 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0115 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0116 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0117 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0118 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0119 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:04

Sistema

O item 0120 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 14:33:46

Sistema

Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:38:47.

14/05/2021 - 14:33:46

Sistema

Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:38:47.

14/05/2021 - 14:34:04

Sistema

Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:39:05.

14/05/2021 - 14:34:38

Sistema

Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:39:39.

14/05/2021 - 14:35:07

Sistema

Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:40:09.

14/05/2021 - 14:35:12

Sistema

Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:40:13.

14/05/2021 - 14:35:12

Sistema

Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:40:13.

14/05/2021 - 14:35:49

Sistema

Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:40:50.

14/05/2021 - 14:36:12

Sistema

Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:41:13.

14/05/2021 - 14:36:35

Sistema

Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:41:36.

14/05/2021 - 14:38:06

Sistema

Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:43:06.

14/05/2021 - 14:38:28

Sistema

Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:43:29.

14/05/2021 - 14:38:49

Sistema

A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:38:47.

14/05/2021 - 14:38:49

Sistema

O item 0101 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:38:49

Sistema

A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:38:47.

14/05/2021 - 14:38:49

Sistema

O item 0119 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:39:06

Sistema

A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:39:05.

14/05/2021 - 14:39:06

Sistema

O item 0114 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:39:11

Sistema

Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:44:12.

14/05/2021 - 14:39:32

Sistema

Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:44:33.

14/05/2021 - 14:39:41

Sistema

A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:39:39.

14/05/2021 - 14:39:41

Sistema

O item 0107 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:40:11

Sistema

A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:40:09.

14/05/2021 - 14:40:11

Sistema

O item 0118 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:40:15

Sistema

A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:40:13.

14/05/2021 - 14:40:15

Sistema

O item 0108 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:40:15

Sistema

A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:40:13.

14/05/2021 - 14:40:15

Sistema

O item 0116 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:40:19

Sistema

Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:45:19.

14/05/2021 - 14:40:51

Sistema

A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:40:50.

14/05/2021 - 14:40:51

Sistema

O item 0112 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:41:04

Sistema

Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:46:06.

14/05/2021 - 14:41:14

Sistema

A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:41:13.

14/05/2021 - 14:41:14

Sistema

O item 0111 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:41:18

Sistema

Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:46:20.

14/05/2021 - 14:41:36

Sistema

A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:41:36.

14/05/2021 - 14:41:36

Sistema

O item 0109 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:41:59

Sistema

Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:47:00.

14/05/2021 - 14:42:41

Sistema

Para o item 0120, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:47:42.

14/05/2021 - 14:42:51

Sistema

Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 14:47:52.

14/05/2021 - 14:42:51

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,99, R$
2,00

14/05/2021 - 14:43:06

Sistema

A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:43:06.

14/05/2021 - 14:43:06

Sistema

O item 0105 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:43:30

Sistema

A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:43:29.

14/05/2021 - 14:43:30

Sistema

O item 0115 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:44:12

Sistema

A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:44:12.

14/05/2021 - 14:44:12

Sistema

O item 0104 foi encerrado em situação de empate.

14/05/2021 - 14:44:33

Sistema

A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:44:33.

14/05/2021 - 14:44:33

Sistema

O item 0113 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:45:19

Sistema

A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:45:19.

14/05/2021 - 14:45:19

Sistema

O item 0117 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:46:08

Sistema

A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:46:06.

14/05/2021 - 14:46:08

Sistema

O item 0103 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:46:24

Sistema

A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:46:20.

14/05/2021 - 14:46:24

Sistema

O item 0102 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:47:02

Sistema

A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:47:00.

14/05/2021 - 14:47:02

Sistema

O item 0110 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:47:43

Sistema

A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:47:42.

14/05/2021 - 14:47:43

Sistema

O item 0120 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:47:52

Sistema

A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 14/05/2021 às 14:47:52.

14/05/2021 - 14:47:52

Sistema

O item 0106 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:48:46

Sistema

Desempate realizado para o item 0104 tem como vencedor o fornecedor com token 3

14/05/2021 - 14:48:46

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 5

14/05/2021 - 14:48:48

Sistema

O item 0104 foi encerrado.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:11

Sistema

O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 14:51:19

Sistema

O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0121 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0122 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0123 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0124 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0125 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0126 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0127 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0128 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0129 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:13

Sistema

O item 0130 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0131 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0132 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0133 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0134 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0135 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0136 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0137 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:06:20

Sistema

O item 0138 entrou em tempo aleatório.

14/05/2021 - 15:09:36

Sistema

Para o item 0126, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:14:37.

14/05/2021 - 15:09:53

Sistema

Para o item 0122, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:14:54.

14/05/2021 - 15:10:56

Sistema

Para o item 0130, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:15:57.

14/05/2021 - 15:10:56

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 120,00

14/05/2021 - 15:11:54

Sistema

Para o item 0136, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:16:54.

14/05/2021 - 15:12:17

Sistema

Para o item 0124, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:17:17.

14/05/2021 - 15:12:42

Sistema

Para o item 0123, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:17:43.

14/05/2021 - 15:12:54

Sistema

Para o item 0127, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:17:55.

14/05/2021 - 15:13:09

Sistema

Para o item 0137, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:18:10.

14/05/2021 - 15:13:18

Sistema

Para o item 0133, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:18:19.

14/05/2021 - 15:13:21

Sistema

Para o item 0128, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:18:22.

14/05/2021 - 15:13:33

Sistema

Para o item 0125, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:18:34.

14/05/2021 - 15:13:33

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 21,69, R$
21,70

14/05/2021 - 15:13:33

Sistema

Para o item 0134, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:18:34.

14/05/2021 - 15:14:06

Sistema

Para o item 0131, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:19:07.

14/05/2021 - 15:14:39

Sistema

A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:14:37.

14/05/2021 - 15:14:39

Sistema

O item 0126 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:14:54

Sistema

Para o item 0121, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:19:55.

14/05/2021 - 15:14:54

Sistema

A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:14:54.

14/05/2021 - 15:14:54

Sistema

O item 0122 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:14:57

Sistema

Para o item 0135, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:19:59.

14/05/2021 - 15:15:10

Sistema

Para o item 0129, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:20:10.

14/05/2021 - 15:15:10

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,01, R$
2,40

14/05/2021 - 15:15:43

Sistema

Para o item 0132, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:20:43.

14/05/2021 - 15:15:43

Sistema

Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,90, R$
5,76

14/05/2021 - 15:15:58

Sistema

Para o item 0138, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/05/2021 às 15:20:59.

14/05/2021 - 15:15:58

Sistema

A fase de lances fechados do item 0130 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:15:57.

14/05/2021 - 15:15:58

Sistema

O item 0130 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:16:55

Sistema

A fase de lances fechados do item 0136 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:16:54.

14/05/2021 - 15:16:55

Sistema

O item 0136 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:17:19

Sistema

A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:17:17.

14/05/2021 - 15:17:19

Sistema

O item 0124 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:17:43

Sistema

A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:17:43.

14/05/2021 - 15:17:43

Sistema

O item 0123 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:17:55

Sistema

A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:17:55.

14/05/2021 - 15:17:55

Sistema

O item 0127 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:18:10

Sistema

A fase de lances fechados do item 0137 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:18:10.

14/05/2021 - 15:18:10

Sistema

O item 0137 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:18:19

Sistema

A fase de lances fechados do item 0133 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:18:19.

14/05/2021 - 15:18:19

Sistema

O item 0133 foi encerrado em situação de empate.

14/05/2021 - 15:18:22

Sistema

A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:18:22.

14/05/2021 - 15:18:22

Sistema

O item 0128 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:18:34

Sistema

A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:18:34.

14/05/2021 - 15:18:34

Sistema

O item 0125 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:18:34

Sistema

A fase de lances fechados do item 0134 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:18:34.

14/05/2021 - 15:18:34

Sistema

O item 0134 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:19:08

Sistema

A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:19:07.

14/05/2021 - 15:19:08

Sistema

O item 0131 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:19:56

Sistema

A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:19:55.

14/05/2021 - 15:19:56

Sistema

O item 0121 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:19:59

Sistema

A fase de lances fechados do item 0135 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:19:59.

14/05/2021 - 15:19:59

Sistema

O item 0135 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:20:11

Sistema

A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:20:10.

14/05/2021 - 15:20:11

Sistema

O item 0129 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:20:44

Sistema

A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:20:43.

14/05/2021 - 15:20:44

Sistema

O item 0132 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:20:59

Sistema

A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada em 14/05/2021 às 15:20:59.

14/05/2021 - 15:20:59

Sistema

O item 0138 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:22:35

Sistema

Desempate realizado para o item 0133 tem como vencedor o fornecedor com token 5

14/05/2021 - 15:22:35

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 5, 3

14/05/2021 - 15:22:36

Sistema

O item 0133 foi encerrado.

14/05/2021 - 15:23:24

Pregoeiro

Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das propostas/lances
provisoriamente em primeiro lugar.

14/05/2021 - 15:23:34

Pregoeiro

Antes de fazer a aceitação da quantidade e da descrição da proposta da empresa provisoriamente em
primeiro lugar, verificarei, de forma preliminar, sem adiantar a análise perfunctória própria da etapa de
habilitação, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto.

14/05/2021 - 15:23:42

Pregoeiro

Além disso, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da empresa
provisoriamente em primeiro lugar nos itens do certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão,
mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.

14/05/2021 - 15:23:53

Pregoeiro

peço que aguardem um momento senhores

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0001 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 4,30.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0002 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 2,40.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0003 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 5,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0004 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 0,52.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0005 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0006 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0007 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2,40.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0008 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 29,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0009 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 7,20.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0010 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 4,60.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0011 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,15.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0012 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,20.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0013 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,30.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0014 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 0,17.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0015 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 14,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0016 teve como arrematante MONICA R. DE MELLO FARIA ME - ME com valor unitário de R$ 4,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0017 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 6,95.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0018 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 4,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0019 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 7,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0020 teve como arrematante MONICA R. DE MELLO FARIA ME - ME com valor unitário de R$ 8,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0021 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 3,20.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0022 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 17,44.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0023 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0024 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
22,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0025 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
22,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0026 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 20,95.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0027 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0028 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,20.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0029 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,20.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0030 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,40.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0031 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0032 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0033 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0034 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0035 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,60.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0036 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,65.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0037 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0038 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 0,25.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0039 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 0,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0040 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 5,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0041 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,10.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0042 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 6,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0043 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0044 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 6,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0045 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 3,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0046 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 3,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0047 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 4,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0048 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0049 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 7,92.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0050 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 1,52.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0051 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0052 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 0,19.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0053 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
22,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0054 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0055 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 1,84.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0056 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0057 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0058 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 5,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0059 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 4,15.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0060 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 6,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0061 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 7,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0062 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 11,10.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0063 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2,95.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0064 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 3,52.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0065 teve como arrematante CARLISE BORTOLINI SCHOMMER - EPP/SS com valor unitário de R$
1,30.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0066 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 1,45.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0067 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 21,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0068 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 59,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0069 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 49,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0070 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0071 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0072 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 10,37.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0073 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 16,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0074 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
13,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0075 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 3,19.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0076 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0077 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0078 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0079 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0080 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0081 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 13,99.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0082 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 11,91.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0083 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 11,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0084 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 4,94.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0085 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 0,65.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0086 teve como arrematante CARLISE BORTOLINI SCHOMMER - EPP/SS com valor unitário de R$
1,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0087 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
36,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0088 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,79.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0089 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 0,64.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0090 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0091 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
13,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0092 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 0,88.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0093 teve como arrematante CARLISE BORTOLINI SCHOMMER - EPP/SS com valor unitário de R$
69,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0094 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,85.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0095 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,85.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0096 teve como arrematante CARLISE BORTOLINI SCHOMMER - EPP/SS com valor unitário de R$
65,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0097 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 136,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0098 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0099 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 13,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0100 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 9,30.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0101 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,40.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0102 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
16,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0103 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0104 teve como arrematante CARLISE BORTOLINI SCHOMMER - EPP/SS com valor unitário de R$
4,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0105 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
35,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0106 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 1,53.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0107 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
13,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0108 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 1,60.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0109 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,25.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0110 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 2,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0111 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 18,97.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0112 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 1,60.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0113 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 1,84.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0114 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 3,20.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0115 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 1,44.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0116 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
27,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0117 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 26,10.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0118 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
27,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0119 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
27,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0120 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 11,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0121 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 9,70.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0122 teve como arrematante CARLISE BORTOLINI SCHOMMER - EPP/SS com valor unitário de R$
3,99.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0123 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 4,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0124 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 6,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0125 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0126 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0127 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 8,65.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0128 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
14,50.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0129 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,15.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0130 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 75,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0131 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 31,90.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0132 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,20.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0133 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
37,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0134 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 4,80.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0135 teve como arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 2,94.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0136 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
108,00.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0137 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,95.

14/05/2021 - 15:23:59

Sistema

O item 0138 teve como arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
98,00.

14/05/2021 - 15:25:41

Pregoeiro

senhores irei fazer a analise na documentação das empresas enviadas via sistema

14/05/2021 - 15:26:08

Pregoeiro

terminando a analise abrirei o prazo para negociação e envio das propostas consolidadas enviadas via
sistema

14/05/2021 - 15:26:21

Pregoeiro

peço que aguardem um momento por gentilze!

14/05/2021 - 15:26:27

Pregoeiro

gentileza

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0002 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 3,15.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0009 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 11,90.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0022 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 19,90.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0049 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 9,10.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0050 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,03.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0055 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 1,90.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0064 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 4,00.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0072 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 12,90.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0081 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 16,20.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0082 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 13,80.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0084 tem como novo arrematante T Nava Comércio de Eletrodomésticos com valor unitário de R$
6,50.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0089 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 0,64.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0092 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 1,30.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0106 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0108 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 4,30.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0110 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 16,90.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0111 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 22,00.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0112 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,50.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0113 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,60.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0114 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 3,30.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0115 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,00.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0124 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 8,90.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O fornecedor Astor Staudt Me foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:02:35

Sistema

O item 0134 tem como novo arrematante PIAU FORMULARIOS EIRELI com valor unitário de R$ 6,60.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:36

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
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– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:37

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:02:37

Sistema

Motivo: considerando o principio da vinculação do edital, a empresa Astor Staudt Me deixou de apresentar os
seguintes documento em nome de seu majoritario 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) pois vejamos o que diz a nota em anexo ao
edital nota essa do tribunal de contas da união o TCU Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS
e CNJ –, além do tradicional SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011
– Plenário). Trata-se de verificação da... (CONTINUA)

14/05/2021 - 17:02:37

Sistema

(CONT. 1) própria condição de participação na licitação. 10.2.5.7. A consulta aos cadastros será realizada
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; por esse motivo esta comissão esta inabilitando o fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

O fornecedor MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

Motivo: seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de
apresentar os seguintes documentos 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 10.2.5.5.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão do TCU,
mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) considerando ainda que todos os links para a
emissão das certidões forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta inabilitando o
fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

O fornecedor MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

Motivo: seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de
apresentar os seguintes documentos 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 10.2.5.5.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão do TCU,
mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) considerando ainda que todos os links para a
emissão das certidões forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta inabilitando o
fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

O item 0016 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 5,45.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

O fornecedor MONICA R. DE MELLO FARIA ME foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

Motivo: seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa MONICA R. DE MELLO FARIA ME deixou de
apresentar os seguintes documentos 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 10.2.5.5.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão do TCU,
mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) considerando ainda que todos os links para a
emissão das certidões forama anexadas no edital por esse motivo esta comissão esta inabilitando o
fornecedor no processo.

14/05/2021 - 17:06:10

Sistema

O item 0020 tem como novo arrematante Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda com valor unitário
de R$ 10,45.

14/05/2021 - 17:22:45

Sistema

O fornecedor Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda foi inabilitado no processo.

14/05/2021 - 17:22:45

Sistema

Motivo: seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos
Ltda deixou de apresentar os seguintes documentos, 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) considerando que foi anexados os links para
emissão das certidões no edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.

14/05/2021 - 17:22:45

Sistema

O fornecedor Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

14/05/2021 - 17:22:45

Sistema

Motivo: seguindo o principio da vinculação do edital, a empresa Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos
Ltda deixou de apresentar os seguintes documentos, 10.2.5.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.2.5.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 10.2.5.6. Certidão
do TCU, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; em nome da licitante e de seus sócios.
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO) considerando que foi anexados os links para
emissão das certidões no edital, por esse motivo a empresa sera inabilitada no processo.

14/05/2021 - 17:22:45

Sistema

O item 0020 tem como novo arrematante CARLISE BORTOLINI SCHOMMER com valor unitário de R$
12,00.

14/05/2021 - 17:24:27

Pregoeiro

senhores estamos encerrando a fase de analise passaremos para a fase de negociação!

14/05/2021 - 17:34:48

Pregoeiro

senhores a sessão sera suspensa, por se tratar na questão do horario, considerando que o prazo minimo
para negociação conforme o artigo 38 do decreto 10.024/2019 e de 02 horas, se a comissão for abrir esse
prazo, o prazo so serar encerrado as 19:34 então, considerando o principio da transparencia

14/05/2021 - 17:35:33

Pregoeiro

vamos esta abrindo esse prazo na segunda feira aparti das 08 horas

14/05/2021 - 17:36:38

Pregoeiro

senhores tenham todos um bom final de semana, conto com a presença dos senhores na segunda feira!

17/05/2021 - 08:07:04

Pregoeiro

senhores licitantes bom dia

17/05/2021 - 08:07:37

Pregoeiro

conforme foi acordado na sexta feira estamos de volta para abrirmos o prazo de negociação

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0099. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0100. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0101. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0102. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0103. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0104. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0105. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0107. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0108. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0109. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0110. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0111. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0112. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0113. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0114. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0115. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0116. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0117. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0118. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0119. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0120. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0121. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0122. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0123. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0124. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0125. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0126. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0127. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0128. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0129. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0130. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0131. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0132. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0133. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0134. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0135. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0136. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0137. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28

Sistema

Foi aberta negociação para o item 0138. O prazo é até às 10:07 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:08:28 Sistema Motivo: Solicito que verifiquem a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
17/05/2021 - 08:10:53

F. PIAU FORMULARIOS
EIRELI

Negociação Item 0003: todos os itens arrematados pela empresa, ja estão com seu desconto maximo

17/05/2021 - 08:12:47

F. SUPERMERCADO
ECON...

Negociação Item 0001: infelizmente nao vai dar de baixar o preço. ja esta no limite

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0001.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0002.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0003.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0004.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0005.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0006.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0007.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0008.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0009.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0010.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0011.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0012.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0013.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0014.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0015.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0016.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0017.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0018.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0019.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0020.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0021.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0022.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0023.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0024.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0025.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0026.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0027.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0028.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0029.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0030.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0031.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0032.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0033.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0034.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0035.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0036.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0037.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0038.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0039.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0040.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0041.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0042.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0043.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0044.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0045.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0046.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0047.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0048.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0049.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0050.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0051.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0052.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0053.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0054.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0055.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0056.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0057.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0058.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0059.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0060.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0061.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0062.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0063.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0064.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0065.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0066.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0067.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0068.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0069.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0070.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0071.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0072.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0073.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0074.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0075.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0076.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0077.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0078.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0079.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0080.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0081.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0082.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0083.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0084.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0085.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0086.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0087.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0088.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0089.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0090.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0091.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0092.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0093.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0094.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0095.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0096.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0097.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0098.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0099.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0100.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0101.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0102.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0103.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0104.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0105.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0107.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0108.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0109.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0110.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0111.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0112.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0113.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0114.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0115.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0116.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0117.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0118.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0119.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0120.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0121.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0122.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0123.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0124.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0125.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0126.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0127.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0128.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0129.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0130.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0131.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0132.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0133.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0134.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0135.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0136.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0137.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Foi encerrada a negociação para o item 0138.

17/05/2021 - 08:19:55

Sistema

Motivo: estarei encerrando o prazo pois esta comissão não conseguiu um preço reduzido!

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0061. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0062. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0092. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0093. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0096. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0098. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0099. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0100. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0101. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0102. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0103. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0104. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0105. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0108. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0109. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0110. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0111. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0112. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0113. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0114. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0115. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0116. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0117. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0118. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0119. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0120. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0121. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0122. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0123. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0124. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0125. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0126. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0127. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0128. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0129. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0130. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0131. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0132. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0133. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0134. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0135. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0136. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0137. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0138. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 08:20:39

Sistema

Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance,
em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do
edital.

17/05/2021 - 08:20:59

Pregoeiro

Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em
arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do edital.

17/05/2021 - 08:21:50

Sistema

A Diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

17/05/2021 - 08:25:14

Pregoeiro

senhores o prazo para envio da proposta consolidada esta aberto

17/05/2021 - 08:25:40

Pregoeiro

retornamos a esta sessão logo o termino do prazo estipulado via sistema

17/05/2021 - 08:26:30

Pregoeiro

não deixem de inserir suas proposta o não envio irar ocasionar sua desclassificação!

17/05/2021 - 08:30:03

Sistema

A Diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

17/05/2021 - 08:44:13

Sistema

A Diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

17/05/2021 - 08:56:56

Sistema

A Diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

17/05/2021 - 10:39:35

Sistema

O fornecedor T Nava Comércio de Eletrodomésticos foi inabilitado no processo.

17/05/2021 - 10:39:35

Sistema

Motivo: a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no prazo estipulado por esta comissão sendo
assim esta comissão esta inabilitando a mesma.

17/05/2021 - 10:39:35

Sistema

O fornecedor T Nava Comércio de Eletrodomésticos foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:39:35

Sistema

O item 0084 tem como novo arrematante SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI com valor unitário de R$ 7,50.

17/05/2021 - 10:39:36

Sistema

Motivo: a empresa deixou de anexar a proposta consolidada no prazo estipulado por esta comissão sendo
assim esta comissão esta inabilitando a mesma.

17/05/2021 - 10:40:59

Sistema

Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 10:40:59

Sistema

Motivo: solicito que a empresa segunda melhor colocada envie no prazo de 30 minutos a proposta
consolidada para o item arrematado.

17/05/2021 - 11:06:40

Sistema

A Diligência do item 0084 foi anexada ao processo.

17/05/2021 - 11:22:26

Pregoeiro

SENHORES APOS ANALISE NAS PROPOSTAS ENVIADAS TODAS FORAM ACEITAS!

17/05/2021 - 11:25:43

Pregoeiro

Informo que a empresa SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI,PIAU
FORMULARIOS EIRELI,CARLISE BORTOLINI SCHOMMER . comprovaram atender todas às exigências
editalícias.

17/05/2021 - 11:25:52

Pregoeiro

Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta)
minutos para registro de eventual intenção recursal.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERMERCADO ECONOMICO
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:26

Sistema

Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIAU FORMULARIOS EIRELI.

17/05/2021 - 11:27:51

Sistema

Desempate realizado para o item 0106 tem como vencedor o fornecedor 14.399.945/0001-32

17/05/2021 - 11:27:51

Sistema

Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 14.399.945/0001-32, 32.303.359/0001-24

17/05/2021 - 11:28:15

Sistema

Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLISE BORTOLINI SCHOMMER.

17/05/2021 - 11:28:31

Sistema

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 11:58.

17/05/2021 - 13:22:51

Pregoeiro

Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

17/05/2021 - 13:23:08

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0001 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0002 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0003 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0004 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0005 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0006 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0007 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0008 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0009 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0010 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0011 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0012 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0013 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0014 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0015 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0016 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0017 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0018 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0019 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0020 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0021 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0022 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0023 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0024 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0025 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0026 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0027 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0028 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0029 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0030 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0031 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0032 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0033 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0034 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0035 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0036 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0037 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0038 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0039 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0040 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0041 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0042 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0043 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0044 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0045 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0046 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0047 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0048 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0049 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0050 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0051 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0052 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0053 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0054 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0055 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0056 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0057 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0058 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0059 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0060 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0061 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0062 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0063 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0064 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0065 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0066 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0067 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0068 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0069 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0070 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0071 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0072 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0073 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0074 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0075 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0076 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0077 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0078 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0079 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0080 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0081 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0082 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0083 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0084 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0085 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0086 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0087 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0088 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0089 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0090 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0091 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0092 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0093 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0094 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0095 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0096 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0097 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0098 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0099 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0100 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0101 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0102 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0103 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0104 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0105 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0106 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0107 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0108 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0109 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0110 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0111 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0112 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0113 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0114 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0115 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0116 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0117 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0118 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0119 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0120 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0121 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0122 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0123 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0124 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0125 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0126 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0127 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0128 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0129 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0130 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0131 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0132 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0133 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0134 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0135 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0136 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0137 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.

17/05/2021 - 13:23:17

Sistema

O Item 0138 foi adjudicado por José Edilson Machado Lima.
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