
ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de RunSpoils 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE RUROPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RURÓPOLIS 

Registro de Pregos Eletrônico n° 015/2021-PEISEMECD-SRP 

As 09:00 do dia 19/03/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste  &gee  e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento es 
disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto 6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

GRAFICOS PARA CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDATICO(APOSTILAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DIARIO DE CLASSE) A SEREM UTILIZADOS 
DOMICILIAR MENTE PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RUROPOLIS - PA,NESTE ANO DE 2021 

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento es disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. 
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo. até sua fase de homologação. 

Datas Relevantes 
Publicado 

04/03/2021 11:58  

inicio de Propostas 	 Limite de Impugnação 	 Final de Propostas 

04/03/2021 14:00 	 16/03/2021 10:00 	 19/03/2021 08:59  

Inicio da Sessão 

19/03/2021 09:00  

Itens Licitados 
Códlgo 	Produto 	 V. Referência 	 Cade  Unidade 	 Situagito 

0001 	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO COM QUALIDADE 	 9.04 	 25.920  UN 	 Aceito  
OFF —SET  EM TAMANHO: 297X 210MM E ENCADERNAÇÃO 
DA APOSTILA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
ABAIXO: 
MIOLO: 
• IMPRESSAS NA FOLHA A4 75GR/M' BRANCO FM PAPEL  
OFF-SET  COM NO MÁXIMO 100 PAGINAS(50FOLHAS); 
IMPRESSÃO NAS CORES PRETA E BRANCA, CONFORME 
ARQUIVOS DE REFERÊNCIA DISPONIVEIS EM MIDIA 
ANEXADO AOS AUTOS. 
• IMPRESSÃO NA FRENTE E VERSO DA FOLHA; 
CAPA/CONTRA CAPA: 
• CAPA ABERTA EM PAPEL  TRIPLEX  300G COM BRILHO E 
IMPRESSÃO 1X0; 
-ENCADERNAÇÃO: CANOA OU DOBRA E GRAMPO, DOIS 
GRAMPOS SIMPLES. 
CONFORME MODELO CEDIDO PELA SECRETARIA. 

0002 	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DIÁRIO DE 
CLASSE - CAPA COR 1X1 180G - MIOLO P.B75G. COM  A 
LOGOMARCA DO ÓRGÃO SOLJCITANTE. ESPECIFICAÇÃO: 
CONFORME MODELO CEDIDO PELA SECRETARIA. 

10,22 	 400 UN 	 Aceito 

Documentos Anexados ao Processo 
Data 	 Documento 

04/03/2021 	 EDITAL 015-2021-PE-SEMECD-SERVIÇOS GRAFICOS.pdf 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Assunto 	 Frase 

Negociação abate para o processo 	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 015/2021-PEISEMECD- 
015/2021-PE/SEMECD-SRP 	 SRP. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Negociação aberta para o processo 	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 015/2021-PEiSEMECD- 
015/2021-PE/SEMECD-SRP 	 SRP. 

Acesse o seu ambiente logado pare verificar os detalhes. 

Intenção de recurso enviada para o 	Voce  recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021-
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PESEMECD-SRP. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021-
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PESEMECD-SRP. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 015/2021. 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PESEMECD-SRP. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021-
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PE/SEMECD-SRP. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Data 

19/03/2021 - 09:55 

19/03/2021 - 09:55 

19/03/2021 - 11:07 

19/03/2021 - 11:10 

19/03/2021 - 11:13 

19/03/2021 - 14:20  
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19/03/2021- 15:06 	 Documentos solicitados para o 	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP. 
processo 015/2021-PEJSEMECD-SRP 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

19/03/2021- 15:06 	 Documentos solicitados para o 	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 015/2021-PEJSEMECD-SRP. 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

19/03/2021 - 15:12 	 Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021- 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PE/SEMECD-SRP. 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

19;03/2021 - 15:19 	 Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021- 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PEISEMECD-SRP. 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

19;03/2021- 15:21 	 Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021- 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PE/SEMECD-SRP. 

Acesso o sou ambiente logado para verificar os detalhes. 

19/03/2021- 15:37 	 Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 015/2021- 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PE/SEMECD-SRP. 

Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

19/03/2021 - 15:50 	 Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 015/2021- 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PE1SEMECD-SRP. 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

19/03/2021 - 15:57 	 Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu unia nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021- 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PE/SEMECD-SRP. 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

19/03/2021 - 15:59 	 Intenção de recurso enviada para o 	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 015/2021- 
processo 015/2021-PE/SEMECD-SRP PESEMECD-SRP. 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Vencedores 
C6dIgo 	Produto 	 Fornecedor 	 Modelo 

0001 	Serviço de Impressão e 	RB COMUNICACAO 	N/C 
confecção com qualidade VISUAL EIRELI  
Off —Set  em tamanho: 
297x 210mm e 
encadernação da 
Apostila, de acordo com 
as especificaçães abaixo: 
Miolo: 
• Impressas na folha A4 
75gr/rrf branco em papel  
Off-Set  com no máximo 
100 paginas(50folhas); 
Impressão nas cores 
preta e branca, conforme 
arquivos de referência 
disponíveis em midia 
anexado aos autos. 
• Impressão na frente e 
verso da folha: 
Capa/Contra Capa: 
• Capa aberta em papel  
Triplex  3009 com brilho e 
impressão 1x0; 
•Encademação: Canoa ou 
Dobra e Grampo, dois 
grampos simples. 
Conforme modelo cedido 
pela Secretaria. 

0002 	Serviço de Confecção e 	A. K. BELLO DOS 	N/C 
Impressão de Diário De 	SANTOS EIREU 
Classe - Capa Cor 1x1 
180g - Miolo P.8759, com 
a logomarca do ergão 
solicitante. Especificação: 
Conforme modelo cedido 
pela Secretaria. 

Marca/ Fabricante 

	

Melhor Lance 	 Valor Total 

	

4,73 	 122.601.60 

	

6,90 	 2.760,00  

Declarações Obrigatórias 
Titulo 	 Declaração 

Dedaração de Conhecimento do Edital 

Declaração de Inexistência de Impeditivos 

Declaração de Não-Emprego de Menores 

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

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

Dedaro 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. 
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Declaração de Veracidade 	 Declaro cumprir os requisitos de hablitação e que as declarações inforrnadas 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 - Serviço de Impressão e confecção com qualidade  Off —Set  em tamanho: 297x 210mnn e 
encadernação da Apostila, de acordo com as especificações abaixo: 
Miolo: 
• Impressas na folha A4 75gr/m2  branco em papel  Off-Set  com no máximo 100 paginas(50folhas); 
Impressão nas cores preta e branca, conforme arquivos de referência disponíveis em mídia anexado 
aos autos. 
• Impress-do na frente e verso da folha; 
Capa/Contra Capa: 
• Capa aberta em papel  Triplex  300g com brilho e impressão 1x0; 
•Encadernagão: Canoa ou Dobra e Grampo, dois grampos simples. 
Conforme modelo cedido pela Secretaria. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Merca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total 	LC  123/2008 

M DO S FONSECA DA 28.804.743/0001-33 19/03/2021- N/C N/C 9,04 234.316,80 	Sim 
ROSA 08:02:40 

A. K. BELLO DOS SANTOS 09.484.602/0001-36 15/03/2021- N/C N/C 9.04 234.316,80 	Sim 
EIREU 20:12:53 

J. R. DO NASCIMENTO 04.803.682/0001-21 17/03/2021 - N/C N/C 9,04 234.316,80 	Sim 
SERVICOS EIRELI 15:07:15 

Gráfica e Editora Aliança 02.472.396/0002-86 18/03/2021 - N/C N/C 9,00 233.280.00 	Sim 
Ltda 09:54:17 

GLOBAL GRAFICA DA 03.339.851/0001-51 18/03/2021 - N/C N/C 9,00 233.280.00 	Sim 
AMAZONIA LIDA 12:29:54 

Impressus  Bel  Comercio 13.913.414/0001-53 19/03/2021 - N/C N/C 9,04 234.316.80 	Sim 
Serviços EirelI Me 08:08:28 

RB COMUNICACAO VISUAL 27.232.288/0001-86 18/03/2021 - N/C N/C 9,00 233.280.00 	Sim 
EIREU 16:20:08 

L A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-25 18/03/2021 - N/C N/C 9,00 233.280,00 	Sim 
16;00:44 

Thiago do Sousa Chaga 33.543.829/0001-90 18/03/2021 - N/C N/C 9.04 234.316,80 	Sim 
16:12:36  

Info Direct  Comercial 12.959.463/0001-64 18/03/2021 - N/C N/C 27.12 702.950,40 	Sim 
16:29:17  

PRINT  MIDIA 18.457.557/0001-11 18/03/2021 - N/C N/C 8.50 220.320,00 	Sim 
COMUNICAÇÃO VISUAL 22:28:34 
EIREU 

0002 - Serviço de Confecção e Impressão de Diário De Classe - Capa Cor 1x1 180g - Miolo P.B75g, com a logomarca do Órgão 
solicitante. Especificação: Conforme modelo cedido pela Secretaria. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Merca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total 	LC  123/2008 

M DO S FONSECA DA 28.804.743/0001-33 19/03/2021 - N/C N/C 10.22 4.088,00 	Sim 
ROSA 08:02:55 

A, K. BELLO DOS SANTOS 09.484.602/0001-36 15/03/2021. N/C N/C 10,22 4.088,00 	Sim 
EIREU 20:13:17 

J. R. DO NASCIMENTO 04.803.682/0001-21 17/03/2021 -  NYC  N/C 10,22 4.088,00 	Sim 
SERV1COS EIRELI 15:07:49 

Gráfica e Editora Aliança 02.472.396/0002-86 18/03/2021 -  WC  N/C 10,20 4.080,00 	Sim 
Ltda 09:5444 

GLOBAL GRAFICA DA 03.339.851/0001-51 18/03/2021. N/C N/C 10,00 4.000,00 	Sim 
AMAZONIA LIDA 12:31:17 

I mpressus  Bel  Comercio 13.913.414/0001-53 19/03/2021 - N/C N/C 10,22 4.088,00 	Sim 
Serviços Eireli Me 08:08:25 

L A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-25 18/03/2021 - N/C N/C 10,20 4.080,00 	Sim 
16:01:21 

Thiago de Sousa Chaga 33.543.829/0001-90 18/03/2021 - N/C N/C 10,22 4.088,00 	Sim 
16.12:38  

PRINT  MiDIA 18.457.557/0001-11 18/03/2021- N/C N/C 9,50 3.800,00 	Sim 
COMUNICAÇÃO VISUAL 22:29:47 
EIREU 

Validade das Propostas 
Fornecedor 
	

CPF/CNPJ 	 Validade (conforme edital) 

M DO S FONSECA DA ROSA 
	

28.804.143/0001-33 	 60 dias 
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Data 

15/03/2021 - 20:12:53 

17/03/2021 - 15:07:15 

18/03/2021- 09:54:17 

18/03/2021 - 12:2954 

18/03/2021 - 16:00:44 

18/03/2021 - 16:12:36 

18/03/2021 - 16:20:08 

18/03/2021 - 16:29:17 

Valor 

9,04 (proposta) 

9,04 (proposta) 

9,00 (proposta) 

9,00 (proposta) 

9,00 (proposta) 

9.04 (proposta) 

9,00 (proposta) 

27,12 (proposta) 

CNPJ 

09.484.602/0001-36 

04.803.682/0001-21 

02.472.396/0002-86 

03.339.851/0001-51 

34.791.063/0001-25 

33.543.829/0001-90 

27.232.288/0001-86 

12.959.463/0001-64 

PRINT  MiDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI 

A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI 

Gráfica e Editora Aliança Ltda 

J. R. DO NASCIMENTO SERVICOS EIRELI 

GLOBAL GRAFICA DA AMAZONIA LTDA 

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI 

Impressus  Bel  Comércio Serviços Eireli Me 

L A. QUEIROZ EIRELI  

Info Direct  Comercial 

Thiago de Sousa Chaga 

P A LIMA SERVICOS GRAFICOS EIRELI 

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP 

18.457.557/0001-11 

09.484.602/0001-36 

02.472.396/0002-86 

04.803.682/0001-21 

03.339.851/0001-51 

27.232.288/0001-86 

13.913.414/0001-53 

34.791.063/0001-25 

12.959.463/0001-64 

33.543.829/0001-90 

41.038.385/0001-63 

19.458.719/0002-80 

90 dias 

60 dias 

60 dias 

60 dias 

60 dias 

60 dias 

60 dias 

060 dias 

60 dias 

90 dias 

60 dias 

90 dias 

Lances Enviados 

0001 - Serviço de Impressão e confecção com qualidade  Off —Set  em tamanho: 297x 210mnn e 
encadernação da Apostila, de acordo com as especificações abaixo: 
Miolo: 
• Impressas na folha A4 75gr/m2  branco em papel  Off-Set  com no máximo 100 paginas(50folhas); 
Impressão nas cores preta e branca, conforme arquivos de referência disponíveis em mídia anexado 
aos autos. 
• Impress -do na frente e verso da folha; 
Capa/Contra Capa: 
• Capa aberta em papel  Triplex  300g com brilho e impressão 1x0; 
•Encadernagão: Canoa ou Dobra e Grampo, dois grampos simples. 
Conforme modelo cedido pela Secretaria.  

Monti()  

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Valido 

Valido 

Válido 

Cancelado - a  empress INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o Item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inicidneas e Suspensas — GEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Válido 

Valido 

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90,  III,  da Lei 
n°8.666/93. caso a lidtante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bdimprobidade_admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

18/03/2021 - 22:28:34 

19/03/2021 - 08:02:40 

19/03/2021 - 08:08:28 

19/03/2021 - 09:25:00 

8,50 (proposta) 18.457.557/0001-11 

9,04 (proposta) 28.804.743/0001-33 

9.04 (proposta) 13.913.414/0001-53 

8,49 12.959.463/0001-64  

19/03/2021 - 09:26:16 	 8,99 33.543.829/0001-90 	 Válido 

19/03/2021 - 09:27:06 	 8,48 03.339.851/0001-51 	 Válido 
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19/03/2021 - 09:27:38 

19/03/2021- 09:27:56 

8,51 02.472.396/0002-86 	 Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa. não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societaria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  95,  III.  da Lei 
n°8.666193, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas lnidõneas e Suspensas — GEIS. 
mantido pela Controlador/a- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bramprobidade_adm/consultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

8.47 12.959.463/0001-64  

19/03/2021 - 09:28:19 	 8,40 27.232.288/0001-86 	 Valido 

19/03/2021- 09:28:48 	 8,39 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta  qua  ofenda ao  art.  9°.  III,  da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — GEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Clveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bramprobidade admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:29:38 

19/03/2021 - 09:30:00 

8,00 27.232.288/0001-86 

7,99 12.959.463/0001-64  

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  95,  III,  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis):  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bramprobidade admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:30:16 	 7,98 27.232.288/0001-86 	 Valido 

19/03/2021 - 09:30:26 	 7,97 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do  edit.*  
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição soe/etária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°, Ill, da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inicidneas e Suspensas — GEIS. 
mantido pela Contrdadoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brilmprobidade_admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:30:37 

19/03/2021- 09:30:47 

19/03/2021 - 09:30:54 

7.96 34.791.063/0001-25 

7,95 27.232.288/0001-86 

7.94 12.959.463/0001-64  

Valido 

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital. 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III,  da Lei 
n°8.666/93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro  National  de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS. 
mantido pela Controlador/a- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações  Civets  por Atos de lmprobidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brfimprobidade adm/consultar requendo.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:31:39 7,90 03.339.851/0001-51 	 Válido 



19/03/2021 - 09:31:58 	 7,89 12.959.463/0001-64 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societaria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°. Ill. da Lei 
n°8.666(93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional do Empresas Inidõneas o Suspensas — CEIS. 
mantido pela Contrdadoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brfimprobidade_admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:32:18 

19/03/2021- 09:32:44 

7,88 03.339.851/0001-51 

7,87 12.959.463/0001-64  

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societaria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n° 8.666/93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF: 
Cadastro Nacional de Empresas InicIóneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:32:50 	 7.91 02.472.396/0002-86 	 Válido 

19/03/2021 - 09:33:24 	 7,86 03.339.851/0001-51 	 Válido 

19103/2021 - 09:33:55 	 7,85 09.484.602/0001-36 	 Valido 

19/03/2021 - 09:34:46 	 7,84 34.791.063/0001-25 	 Valido 

19/03/2021 - 09:35:03 	 7,83 02.472.396/0002-86 	 Válido 

19/03/2021- 09:35:10 	 7,82 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta eni conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da  
empress,  não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90,  III,  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inideineas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis):  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de lmprobidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:35:15 

19;03/2021- 09:35:31 

19/03/2021 - 09:35:47 

19/03/2021- 09:35:55 

19/03/2021- 09:36:13  

7,80 27.232.288/0001-86 	 Valido 

7,79 04.803.682/0001-21 	 Válido 

7,75 03.339.851/0001-51 	 Válido 

7,74 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a firn de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90.  III.  da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional do Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS. 
mantido pela Contrdadoria- Geral da União 
(mvw.portaldatransparencia.gov.br/ceis):  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido  pet()  Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.briimprobidade_admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

7.70 03.339.851/0001-51 	 Válido 
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19/03/2021 - 09:36:19 	 7,69 12.959.463/0001-64  Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidóneas o Suspensas— CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_adm/consultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:36:23 	 7,71 02.472.396/0002-86 	 Valido 

19/03/2021- 09:36:24 	 7,68 34.791.063/0001-25 	 Válido 

19/03/2021 - 09:36:36 	 7,65 04.803.682/0001-21 	 Valido 

19/03/2021 - 09:36:42 	 7,50 27.232.288/0001-86 	 Valido 

19/03/2021 - 09:36:46 	 7,60 03.339.851/0001-51 	 Valido 

19/03/2021- 09:36:47 	 7,49 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III  da Lei 
n° 8.666,93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas — CEIS. 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_adm/consultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:36:55 7,48 03.339.851/0001-51 	 Valido 

19/03/2021 - 09:37:06 	 7,47 12.959.463/0001-64  Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta  ern  conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da  
empress,  não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°. Ill, da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF, 
Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis):  
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.baimprobidade adm/consultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:37:09 	 7,40 27.232.288/0001-86 	 Válido 

19/03/2021- 09:3718 	 7,35 03.339.851/0001-51 	 Válido 

19/03/2021 - 09:37:22 	 7,46 34.791.063/0001-25 	 Válido 

19/03/2021- 09:37:23 	 7,39 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societaria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis): 
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bdimprobidade adm/consultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19103/2021 - 09:37:25 	 7.00 27.232.288/0001-86 	 Válido 
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19/03/2021 - 09:37:28 	 7,34 12.959.46310001-64 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa. não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Contrciadoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bdimprobidade_admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:37:29 

19/03/2021- 09:37:32 

7.32 34.791.063/0001-25 

6,99 12.959.463/0001-64  

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responstvel, considerando também  
quo  empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societaria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF: 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de lmprobidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_admIconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19;03/2021 - 09:37:46 	 6.95 34.791.063/0001-25 	 Válido 

19/03/2021 - 09:37:50 	 6,50 27.232.288/0001-86 	 Válido 

19/03/2021 - 09:37:53 	 6.94 02.472.396/0002-86 	 VOW()  

19/03/2021 - 09:37:59 	 6,48 02.472.396/0002-86 	 Válido 

19/03/2021 - 09:38:05 	 6,47 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também  
quo  empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_admIconsultar  requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

6.45 04.803.682/0001-21 

6,46 27.232.288/0001-86 

6.44 12.959.463/0001-64  

19/03/2021 - 09:38:36 	 6,39 12.959.483/0001-64 

19/03/2021 - 09:38:16 

19/03/2021 - 09:38:20 

19/03/2021 - 09:38:21 

19/03/2021 - 09:38:25 

19/03/2021 - 09:38:41  

Válido 

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da  
empress,  não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°, Ill, da Lei 
n°8.666193, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladona- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brfimprobidade_admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancarios, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF. 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(vAvw.portaldatransparencia.gov.brkeis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brtimprobidade admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

6,40 27.232.288/0001-86 	 Valido 

6.35 03.339.851/0001-51 	 Válido 
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19/03/2021- 09:39:20 	 6.19 12.959.463/0001-64 

Válido 

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital. 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não corista dados da empresa, endereço, dados bancielos, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando tombem 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF. a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°, Ill, da Lei 
n° 8.666/93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS. 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_adm/consultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Válido 

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do  edits!,  
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°. Ill, da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br(improbidade admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição socielAria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — GEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade  admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade  corn  o anexo Ill do editai, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responstvel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF. a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
n° 8.666/93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido polo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br(improbidade_adm/consultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Válido 

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 

• 11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificara composição societdria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF: 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de lmprobidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:38:52 
	

6,38 09.484.602/0001-36 

19/03/2021 - 09:38:52 
	

6.36 02472.396/0002-86 

19/03/2021 - 09:38:52 
	

6.30 12.959.463;0001-64 

19/03/2021 - 09:38:59 
	

6,29 03.339.851/0001-51 

19/03/2021 - 09:39:05 
	

6.25 04.803.682/0001-21 

19/03/2021 - 09:39:08 
	

6,28 12.959.46310001-64 

19/03/2021 - 09:39:13 
	

6.20 03.339.851/0001-51 

19/03/2021 - 09:39:16 
	

6,24 12.959.463/0001-64 

19/03/2021 - 09:39:28 
	

6,15 04.803.682/0001-21 

19/03/2021 - 09:39:33 
	

6.18 03.339.851/0001-51 

19/03/2021 - 09:39:35 
	

6,10 12.959.463/0001-64  

19/03/2021 - 09:39:39 	 6.21 02.472.396/0002-86 	 Vilido 

19/03/2021- 09:39:40 	 6.00 03.339.851/0001-51 	 Válido 
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19/03/2021 - 09:39:47 

19/03/2021- 09:39:50 

6,08 04.803.682/0001-21 

5.99 12.959.46310001-64  

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90,  III,  da Lei 
n°8.666/93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Contrdadoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnbjus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)  19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:39:55 	 5,90 27.232.268/0001-86 	 Valido 

19/03/2021 - 09:39:59 	 6,02 02.472.396/0002-86 	 Valido 

19/03/2021 - 09:40:02 	 5.98 03.339.851/0001-51 	 Válido 

19/03/2021- 09:40:10 	 5,89 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsavel. considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III.  da Loi 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnflus.br/improbidade  admIconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:40:23 	 5.88 27.232.288/0001-86 	 Valido 

19/03/2021- 09:40:30 	 5,85 03.339.851/0001-51 	 Valido 

19/03/2021- 09:40:34 	 5,97 02.472.396/0002-86 	 Valido 

19/03/2021 - 09:40:38 	 5.84 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema  nap  consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancarios, 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF. a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
006.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF: 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional do Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_adm/consultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:40:41 

19;03/2021 - 09:40:44 

19/03/2021- 09:40:48 

19/03/2021 - 09:40:54 

19/03/2021- 09:41:00 

19/03/2021 - 09:41:08  

5,87 09.484.602/0001-36 	 Valido 

5.83 27.232.28810001-86 	 Válido 

5,80 03.339.851/0001-51 	 Válido 

5,79 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da  
empress,  não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para  contain,  assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°, Ill, da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.porlaldatransparencla.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade adm/consultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

5,78 27.232.288/0001-86 	 Válido 

5,77 03.339.851/0001-51 	 Valido 
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19/03/2021 - 09:41:15 	 5,76 12.959.463/0001-64 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF. a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°. Ill. da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas o Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.baceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90, Ill. da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas— CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido polo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_adm./consultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Valido 

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dadas bancários. 
dados para contato, assinatura do responsével, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,111, da Lei 
n°8.666193, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controlador/a- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis): 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade  admIconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a tim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90,  III,  da Lei 
n°8.66693, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inicidneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controlador/a- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(irdww.cnj.jus.brArnprobidade admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:41:22 
	

5,75 27.232.288/0001-86 

19/03/2021 - 09:41:32 
	

5,74 12.959.463/0001-64 

19/03/2021 - 09:41:36 
	

5.70 03.339.851/0001-51 

19/03/2021- 09:41.45 
	

5,69 27.232.288/0001-86 

19/03/2021 - 09:41:52 
	

5,68 12.959.463/0001-64 

19/03/2021 - 09:42:05 
	

5,67 27.232.288/0001-86 

19/03/2021 - 09:42:11 
	

5,66 12.959.463/0001-64  

19/03/2021 - 09:42:23 	 5.65 27.232.288/0001-86 	 Válido 

19/03/2021 - 09:42:28 	 5,64 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90,  III,  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inideineas e Suspensos — GEIS, 
mantido pela Controlador/a- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cni.jus.brfimprobidade adm/consultar requerido.php)19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:42:34 5,63 27.232.288/0001-86 	 Válido 
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19/03/2021 - 09:42:45 	 5,62 12.959.483/0001-64 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancarios. 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n°8.666/93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/cois);  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_admiconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:43:36 	 5,56 27.232.288/0001-86 

19;03/2021 - 09:43:44 	 5,55 12.959.463/0001-64  

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III.  da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brAmprobidade_admIconsultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Válido 

Válido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  90,  III,  da Lei 
n°8.666193, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis): 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bdimprobidade admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsãvel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificara composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
n°8.666:93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeisj; 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bairriprobidade_admIcensultar requerido.php) 19/03/2021 
1145:16 

19/03/2021- 09:42:50 
	

5,61 27.232.288/0001-86 

19/03/2021 - 09:43:03 
	

5,60 12.959.463/0001-64 

19/03/2021 - 09:43:10 
	

5.59 27.232.288/0001-86 

19/03/2021 - 09:43:21 
	

5,58 09.484.602/0001-36 

19/03/2021 - 00:43:28 
	

5,57 12.959.463/0001-64 

19/03/2021 - 09:43:50 	 5,54 27.232.288/0001-86 	 Válido 

19/03/2021 - 09:44:00 	 5.53 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários. 
dados para contato, assinatura do responsável. considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societaria das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
n° 8.666;93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF: 
Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.brfimprobidade_adm/consultar_requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:44:06 5,52 27.232.288/0001-86 	 Válido 

PAgina 12 do 20 



19/03/2021 - 09:44:16 	 5,50 12.959.463/0001-64 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsavel. considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9, Ill, da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bilimprobidade_adm/consultar_requerido.php) 19103/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:44:24 

19/03/2021 - 09:44:32 

19/03/2021 - 09:44:38 

19103/2021 - 09:44:48 

19/03/2021 - 09:44:51 

19/03/2021 - 09:44:54 

5,49 27.232.288/0001-86 

5,45 04.803.682/0001-21 

5,44 12.959.463/0001-64 

5,43 27.232.288/0001-86 

5,86 02.472.396/0002-86 

5.42 12.959.463/0001-64  

Valido 

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da  
empress,  não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsável, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III,  da Lei 
n°8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas —  COS,  
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Clveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(wivw.cnj.jus.brfimprobidade admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

Valido 

Valido 

Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da 
empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsavel, considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°,  III,  da Lei 
n°8.666/93. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(1,vww.portaldatransparencia.gov.baceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bramprobidade_admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021 - 09:45:05 	 5,41 27.232.288/0001-86 	 Valido 

19/03/2021 - 09:45:12 	 5.40 04.803.682/0001-21 	 Valido 

19/03/2021 - 09:45:19 	 5,39 27.232.288/0001-86 	 Valido 

19/03/2021- 09:46:07 	 4.99 (lance °alto) 09.484.602/0001-36 	 Valido 

19/03/2021 - 09:46:47 	 4,73 (lance oculto) 27.232.288/0001-86 	 Valido 

19/03/2021- 09:46:53 	 5,20 (lance ocilto) 04.803.682/0001-21 	 Válido 

19/03/2021- 09:48:50 	 4.40 (lance °alto) 12.959.463/0001-64 	 Cancelado - a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade com o anexo Ill do edital, 
considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da  
empress,  não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do responsavel. considerando também 
que empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF. a fim de verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°.  III,  da Lei 
008.666.193. caso a licitante seja cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas — CEIS, 
mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis):  
Cadastro Nacional de Condenações Clveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bramprobidade admiconsultar requerido.php) 19/03/2021 
11:45:16 

19/03/2021- 09:49:26 5,28 (lance oculto) 02.472.396/0002-86 	 Valido 

0002 - Serviço de Confecção e Impressão de Diário De Classe - Capa Cor 1x1 180g - Miolo P.B75g, com a logomarca do  &go  
solicitante. Especificação: Conforme modelo cedido pela Secretaria. 
Data 	 Valor CNPJ 	 Situação 

15/03/2021- 20:13:17 	 10,22 (proposta) 09.484.602/0001-36 	 Valido 

17/03/2021 - 15:07:49 	 10,22 (proposta) 04.803.682/0001-21 	 Válido 

18/03/2021 - 09:54:44 	 10,20 (proposta) 02.472.39610002-86 	 Válido 
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18/03/2021- 12:31:17 10,00 (proposta) 	03.339.851/0001-51 Válido 

18103/2021- 16:01:21 10,20 (proposta) 	34.791.063/0001-25 Válido 

18/03/2021 - 16:12:38 10,22 (proposta) 	33.543.829/0001-90 Valido 

18/03/2021- 22:29:47 9.50 (proposta) 	18.457.55710001-11 Válido 

19103/2021- 08:02:55 10,22 (proposta) 	28.804.743/0001-33 Valido 

19/03/2021 - 08:08:25 10,22 (proposta) 	13.913.414/0001-53 Valido 

19/03/2021 - 09:26:34 9,99 	33.543.829/0001-90 Válido 

19;03/2021- 09:27:19 9,40 	03.339.851/0001-51 Válido 

19/03/2021 - 09:30:44 9,39 	34.791.063/0001-25 Valido 

19/03/2021- 09:31:26 9,35 	03.339.851/0001-51 Válido 

1910312021- 09:34:56 9,34 	34.791.063/0001-25 Valido 

19103/2021 - 09:35:28 9.33 	09.484.602/0001-36 Válido 

19/0312021- 09:35:40 9,30 	03.339.851/0001-51 Válido 

19/03/2021- 09:35:49 9,29 	04.803.682/0001-21 Valido 

19/03/2021- 09:36:26 9.25 	03.339.851/0001-51 Válido 

19/03/2021 - 09:36:40 9,22 	34.791.063/0001-25 Válido 

19103/2021- 09:36:45 9.23 	04.803.682/0001-21 Válido 

19/03/2021 - 09:37:05 9.20 	03.339.851/0001-51 Valido 

19/03/2021- 09:37:50 9,19 	34.791.063/0001-25 Válido 

19/03/2021- 09:38:10 9,15 	03.339.851/0001-51 Válido 

19/03/2021 - 09:38:25 9.10 	04.803.682/0001-21 Válido 

19/03/2021- 09:38:50 9,00 	03.339.851/0001-51 1/Aldo 

19/03/2021- 09:39:00 8,99 	09.484.602/0001-36 Válido 

19/03/2021 - 09:39:08 8,85 	03.339.85110001-51 Válido 

19/03/2021 - 09:39:13 8,95 	04.803.682/0001-21 Válido 

19103/2021 - 09:3936 8,80 	04.803.682/0001-21  Valid()  

19/03/2021- 09:39:48 8.00 	03.339.851/0001-51 Válido 

19/03/2021 - 09:39:59 7,99 	09.484.602/0001-36 Válido 

19/03/2021- 09:40:40 7,98 	03.339.851/0001-51 Válido 

19/03/2021- 09:41:02 7.97 	04.803.682/0001-21  Valid°  

19/03/2021- 09:41:18 7,95 	03.339.851/0001-51 Válido 

19103/2021- 09:41:26 7.96 	09.484.602/0001-36 Válido 

19/03/2021 - 09:48:19 6,90 (lance oculto) 	09.484.602/0001-36 Válido 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Item Data/Hora Enviado por Arquivo 

0002 19/03/2021 - 15:26:16 09.484.602/0001-36 rnnsolidaria 2 -4,sinarin  pt  

0001 19/03/2021 - 15:32:38 27.232.28810001-86 do:16686790210 19189394.0j 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hora Enviado por  Namara  drglio de Data de Data de Valldade 	Arquivo 

Expediplo Expedigao 

A. K. BELLO DOS 15/03/2021 - Ana  Kelly Bello  10.2.1. HABILITAÇÃO 
SANTOS EIRELI 19:59 dos santos JURIDIC/ii 

A. K. BELLO DOS 15/03/2021 - Ana  Kelly Bello ii.  REGULARIDADE 
SANTOS EIRELI 19:59 dos santos FISCAI F 

TRABAI HISTÃ 

A. K. BELLO DOS 15/03/2021 - Ana  Kelly Bello  02050907898124  FORUM  CÍVEL DA 05/02/2021 06/05/2021 	11.1-QUALIFICAÇA0 
SANTOS EIRELI 20:02 dos santos COMARCA DE E CONÓMICO- 

ITAITUBA Entitius3A 

A. K. BELLO DOS 15/03/2021 - Ana  Kelly Bello  11.1.1-.QUIRQS 
SANTOS EIRELI 20:03 dos santos DOCUMENTOS 

A. K. BELLO DOS 15/03/2021 - Ana  Kelly Bello  001 PREFEITURA 16/06/2020 16/06/2021 	11.2. QUALIFICAÇÃO 
SANTOS EIRELI 20:10 dos santos MUNICIPAL DE IFS:NMA 

JACAREACANGA 

RB 18/03/2021 -  Elizabeth  Alves de - 10.2.1. HABILITAÇÃO 
COMUNICACAO 14.41 Rezende JURÍDICA 
VISUAL EIRELI 

RB 18/03/2021 -  Elizabeth  Alves de 11. REGUI ARIDADE 
COMUNICACAO 14:50 Rezende FISCAI F 
VISUAL EIRELI TRABALHISTA 
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RB 18/0312021 -  Elizabeth  Alves de 0001 VARIADOS 01/01/2020 01/01/2025 11.2. QUALIFICAÇÃO 
TECNICA COMUNICACAO 14:52 Rezende 

VISUAL EIRELI 

RB 18/03/2021 -  Elizabeth  Alves de 21/286.840-3 JUNTA 12/03/2021 30/04/2020 11.1-OUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO- COMUNICACAO 

VISUAL EIRELI  
14:55 Rezende COMERCIAL 

FINANCEIRA 

Info Direct 18/03/2021 - Charles Silva  10.2.1. HABILITAÇÃO 
JURiDICA Comercial  16:23 Nunes 

Info Direct 18/03/2021 - Charles Silva  11. REGULARIDADE 
FISCAL E Comercial  16:24 Nunes 
TRABAI HISTA 

Info Direct 18/03/2021 - Charles Siva 1  a 18/03/2021 19/03/2021 11.1-0UALIFICAÇÃO 
FCONCNICO- Comercial  16:24 Nunes 
Ella/CEIBA 

Info Direct 18/03/2021 - Charles Silva  11.3.1-OUTROS 
QOCUMENTOS Comercial  16:24 Nunes 

Into Direct 18/03/2021 - Charles Silva  18/03/2021 19/03/2021 11 2 QUALIFICAÇÃO 
TFCNICA Comercial  16:25 Nunes  

RB 18/03/2021 -  Elizabeth  Alves de PROPOSTA F 
OFCA ARAOFA COMUNICACAO 16:25 Rezende 

VISUAL EIRELI 

RB 18/03/2021 -  Elizabeth  Alves de 11.3.1-OUTROS 
DOCUMENTO COMUNICACAO 16:26 Rezende 

VISUAL EIRELI 

A. K. BELLO DOS 
SANTOS  EIRELI 

18/03/2021 - 
22:58 

Ana Kelly Bello  
dos  santos  

PROPOSTA E 
rwci ARAQ0F  

PROPOSTA  F Info Direct 19/0312021 - Charles Silva  
DEC' ARAÇOF S  Comercial  08:22 Nunes  

Inabilitados 
Data 	 Fornecedor 	 CNPJ 	 Detalhe 

19/03/2021 - 11:45:16 	Info Direct  Comercial 	12.959.463/0001-64 	Abrangendo todo o processo 

a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de apresentar sua proposta em conformidade com o anexo  III  do edital, considerando que a proposta anexada ao sistema não 
consta timbre da empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancários, dados para contato, assinatura do responsavel, considerando tambem que empresa deixou 
de anexar o item 
11.3.1-outros documentos 
SICAF, a fim de verificar a composição socielAria das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°, Ill, da Lei n° 8.666/93, caso a licitante seja 
cadastrada no SICAF; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas— CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.porlaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.briimprobidade_admiconsultar requerido.php) 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intencio de Recurso 

19/03/2021- 16:26  

Recurso 	 Contrarazito 

0001 - Serviço de Impressão e confecção com qualidade  Off —Set  em tamanho: 297x 
210mm e encadernação da Apostila, de acordo com as especificações abaixo: 
Miolo: 
• Impressas na folha A4 75gr/m2  branco em papel  Off-Set  com no máximo 100 
paginas(50folhas); Impressão nas cores preta e branca, conforme arquivos de 
referência disponíveis em mídia anexado aos autos. 
• Impressão na frente e verso da folha; 
Capa/Contra Capa: 
• Capa aberta em papel  Triplex  300g com brilho e impressão 1x0; 
•Encadernagão: Canoa ou Dobra e Grampo, dois grampos simples. 
Conforme modelo cedido pela Secretaria. Intenções de Recurso 
CNPJ 	 Data de Envlo 	 Intenção 	 Julgamento 

18.457.557/0001-11 	19/03/2021 - 11•07:08 	0 Participante InfoDirect não apresentou Declarações conforme o Edital e 	Indeferido 
Documentação está incompleta. 

Justificativa: Senhor estou tomando ciência da intenção de recurso, a fase de intenção de recurso vai ser concedida via sistema após a fase de hablitação, mais já tomei ciência 
da documentação da empresa e esta sendo analisada! 

28.804.743/0001-33 	19/03,2021 - 11.10:41  Declaro Intensão de Recurso para empresa InfoDirect, pois a mesma deixou de 	Indeferido 
apresentar balanço patrimonial conforme item 11.1.b 
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Justificativa: Senhor estou tomando ciência da intenção de recurso, a fase de intenção de recurso vai ser concedida via sistema após a fase de habgitação. mais já tomei ciência 
da documentação da empresa e esta sendo analisada! 

12.959.463/0001-64 	19/03/2021 - 14:20:07  Prezados, boa tarde! 

Conforme dito no  chat,  os motivos pelos quais tivemos nossa proposta 
desclassificada não são verídicas, como por exemplo: 
A empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL 
deixou de apresentar sua proposta 
em conformidade com o anexo Ill do edital, c 
onsiderando que a proposta anexada ao sistema 
não consta timbre da empresa, não consta dados 
da empresa, endereço, dados bancários, 
dados para contato, assinatura do  responsive!.  

considerando também que empresa deixou 
de anexar o item 11.3.1-outros documentos SICAF, 
a fim de verificar a composição societária 
das empresas e certificar eventual participação 
indireta que ofenda ao  art  9°,111, da Lei 
n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada 
no SICAF; Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas 
e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladona- Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis); 
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos 
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.bdimprobidade_ 
adm/consultar requerido.php) 

Indeferido 

Justificativa: De acordo com o edital, no item 25.1.1. "Caso os dados bancários 
não sejam informados 
na sessão, junto a proposta, conforme mencionado no edital, esta ausência não 
implicara na 
desclassificação da licitante" e item 8.2.1. Qualquer elemento que possa identificar 
a licitante iniporta desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções 
previstas nesse edital." Como poderiamos identificara empresa na proposta, se de 
acordo com o edital esta vedada a identificação? 
[no edital tambem informa que se os dados bancários não foram informados 
junto à proposta, não implicará em desclassificação 

Com relação a falta de documentação, de acordo com o pregoeiro. como balanço 
patrimonial e dedaragóes. peço que sejam verificados novamente, pois estão 
anexados e temos como provar 

Justificativa: senhor leia com atenção o item 11.3.1. OUTROS DOCUMENTOS o senhor deixou de apresentar, considerando também que o anexo Ill do edital esta bem 
explicado 
Observações: 

1. A licitante deverá ajustar a tabela acima de acordo com o(s) item(ns) para o(s) qual(is) esta apresentando a proposta, quando for ocaso. 

2. Emilir em papel que identifique a licitante. 
por esse motivo a comissão resolveu não aceitar, a aceitação implicara que a comissão esta indo contra o seu edital! 

	

18.457.557/0001-11 	 19/03/2021 - 15:12:08 	o Participante RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI não apresentou documentos 	Indeferido 
conforme edital. item 11.3 

Justificativa: estarei fazendo a verificação! 

	

12.959.463/0001-64 	19/03/2021 - 15:19:24 	Sr. pregoeiro, venho reiterar que seja constado em ata intenção de recurso, com a Indeferido 
possibildiade de apresentação das razoes recursais em ate 3 dias uteis. leso 
porque nos termos do edital, a proposta anexada nao deve constar nenhuma 
informação que identifique o licitante, conforme está claro no ponto 8, senao 
vejamos: 8.2.1. Qualquer elemento  quo  possa identificar a licitante importa 
desclassificação da proposta,  seer  prejuizo das sanções previstas nesse edital. 
Todavia, o ANEXO Ill do edital consta um "Modelo" de proposta a ser preenchido, 
solicitando que haja identificação do licitante, estando daro e evidente que se trata 
de modelo de proposta reajustada, uma vez que na fase inicial do pregão 
obrigatoriamente os licitantes não devem se identificar. 
Sobre os demais documentos que V. Se alegou não terem sido anexados, foram 
verificados estarem presentes? 

Justificativa: senhor consultei varias vezes, senhor para ficar bem explicado o senhor deixou de apresentar os seguintes documentos: 11.3.1.3. SICAF, 11.3.1.4. 
Cadastro Nacional de Empresas I nid6neas e Suspensas— CEIS. mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis),  11.3.1.5. 
Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.bnimprobidade_admIconsullar requerido.php) 

	

09.484.602/0001-36 	19/03/2021 - 15:21:11 	Boa tarde prezados, 	 Indeferido 
Dedaro intenção de Recurso para a empresa RB COMUNICAÇA0 VISUAL 
EIRELI, pois acredito que a empresa deixou de cumprir o Item 11.3.1.7. A consulta 
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429. Declaro recurso, pois não 
consegui localizar as consultas em nome do Sócio Majoritário. 

Justificativa: irei verificar senhor! 

	

18.457.557/0001-11 	 19/03/2021 - 15:57:01 	A Licitante RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI não apresentou documentos 	Indeferido 
conforme edital. item 11.3 não apresentando cópias doas Contralos junto com o 
atestado de Capacidade Técnica 

Justificativa: senhor esta comissão resolve rejeitar a intenção de recurso, pois em cada atestado de capacidade tecnica anexado por esta empresa tem o numero do processo, 
esta comissão fez varias consulta e constatou que a empresa tem contratos vigente e que também prestou todos os serviços atestados nos altos com isso seguindo o principio da 
presunção e veracidade essa comissão resolve rejeitar o pedido de intenção de recurso e seguir com a habilitação da mesma! 

	

09.484.602/0001-36 	19/03/2021 - 15:59:01 	Boa tarde prezados, Declaro intenção de Recurso para a empresa RB 	 Indeferido 
COMUNICAÇA0 VISUAL EIRELI, pois acredito que a empresa deixou de cumprir 
o Item 11.3.1.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429. 
Declaro recurso, pois não consegui localizar as consultas em nome do Sócio 
Majoritário. 
Volto a solicitar intenção de Recurso no Horário adequado. 

Justificativa: seguindo o principio da transparéncia essa comissão resolve rejeitar a intenção de rec,urso pois o pedido julga improcedente, pois esta comissão verificou nos 
documentos anexado nos alto do certame a consulta consolidada de pessoa jurídica emitida pelo o tribunal de contas do  Lou  contando todas as consulta como nada consta no 
nome da empresa e seus responsáveis, por esse motivo esta comissão resolve seguir  corn  a habilitaqiio da empresa vencedora nu item! 
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0002 - Serviço de Confecção e Impressão de Diário De Classe - Capa Cor 1x1 180g - 
Miolo P.B75g, com a logomarca do órgão solicitante. Especificação: Conforme modelo 
cedido pela Secretaria. Intenções de Recurso 
CNPJ 	 Data de Envio 	 Intenção 	 Julgamento 

28.804.743/0001-33 	19/03/2021 - 11:13:13 	Declare intensào de recurso para empresa  AK Bello  dos Santos Eireli, pois a 	Indeferido 
mesma deixou de apresentar  indices  conforme item 11.1.b2 

Justificativa: em analise a sua intenção de recurso, essa comissão resolve rejeitara intenção de recurso considerando que o balanço apresentado esta devidamente registrado na 
forma da lei! considerando que a empresa demostrou patrimônio liquido em conformidade com o edital! 

18.457.557/0001-11 	 19/03/2021 - 15:37:20 	Sr. Pregoeiro, a Licitante A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME não apresentou Indeferido 
todas as Declarações conforme Edital  

Justificative:  senhor fizemos a consulta, conforme consulta consta sim todas as dedarações! 

18.457.557/0001-11 	 19/03/2021 - 15:50:35 	Sr. Pregoeiro, a Licitante A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME não apresentou Indeferido 
o item 5.4.1 do edital 

Justificativa: senhor essa opção a licitante dedarou ao momento que cadastrou proposta via sistema na aba de dedaraçaes! 
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalara "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes dedarações: 
5.4.1. Que cumpre os requisites estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus  arts.  42 

a 49  

Chat 
Data 	 Apelldo 	 Frase 

19/03/2021 - 09:04:04 	 Pregoeiro 	 Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 015/2021- 
PE/SEMECD-SRP, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS 

19/03/2021 - 09:04:42 	 Pregoeiro 	 CONSIDERANDO QUE 0 PROCESSO ANTERIOR FOI CANCELADO POR VICIOS ESTAMOS REABRIND 
UM NOVO PROCESSO PARA ESSA AQUISIÇÃO 

19/03/2021 - 09:05:11 	 Pregoeiro 	 Antes de iniciar a fase competitiva, pego a atenção de todos para alguns breves avisos 

19/03/2021- 09:05:23 	 Pregoeiro 	 sac)  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 

19/03/2021- 09:05:48 	 Pregoeiro 	 Na presente licitação  sera  adotado o modo de disputa aberto e fechado, previsto no Decreto 10.024/2019 

19/03/2021 - 09:13:32 	 Pregoeiro 	 A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente  sera  
promovida quando houver fortes indicios de inexequibilidade do  prep),  por essa irar considerar 
absolutamente inexequivel a proposta que reduzira valor do último lance ofertado em mais de 85 

19/03/2021 - 09:15:08 	 Pregoeiro 	 essa comissão irar considerar absolutamente inexequivel a proposta que reduzir o valor do último lance 
ofertado em mais de 85 porcento 

19/03/2021 - 09:15:48 	 Pregoeiro 	 senhores nesse momento passarei pare analise das propostas cadastradas 

19/03/2021 - 09:15:51 	 Sistema 	 0 processo esta em fase de analise das propostas 

19/03/2021 - 09:23:58 	 Sistema 	 As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

19/03/2021 - 09:23:58 	 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. 

19/03/2021 - 09:23:58 	 Sistema 	 Parágrafo 1° Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o  period°  de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances  
sera  automaticamente encerrada. 

19/03/2021 - 09:23:58 	 Sistema 	 Parágrafo 2° Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1°, o sistema abrirás oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores aquela 
possam ofertar  urn  lance final e fechado em até cinco minutes, que sere sigloso até o encerramento deste 
prazo. 

19/03/2021- 09:23:58 	 Sistema 	 Conforme o artigo 2° da instrução normativa n° 3 de 4 de outubro de 2013,0 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. 

19/03/2021 - 09:24:08 	 Sistema 	 0 item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

19/03/2021- 09:24:08 	 Sistema 	 0 item 0001 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua dispute. 

19/03/2021 - 09:24:11 	 Sistema 	 0 item 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

19/03/2021 - 09:24:11 	 Sistema 	 0 item 0002 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua dispute. 

19/03/2021- 09:24:24 	 Pregoeiro 	 a fase de lance esta aberta senhores 

19/03/2021 - 09:39:09 	 Sistema 	 0 item 0001 entrou em tempo aleatório. 

19/03/2021- 09:39:12 	 Sistema 	 0 item 0002 entrou em tempo aleatório. 

19/03/2021 - 09:45:20 	 Sistema 	 Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores ate 10% 
superiores aquela podem ofertar um lance final e fechado ate 19/03/2021 as 09:50:24. 

19/03/2021 - 09:47:59 	 Sistema 	 Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores aquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/03/2021 as 09:53:00. 

19/03/2021 - 09:50:24 	 Sistema 	 A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 19/03/2021 as 09:50:24. 

19/03/2021 - 09:50:24 	 Sistema 	 0 item 0001 foi encerrado. 

19/03/2021 - 09:53:01 	 Sistema 	 A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 19/03/2021 as 09:53:00. 

19/03/2021 - 09:53:01 	 Sistema 	 0 item 0002 foi encerrado. 
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19/03/2021- 09:5519 	 Pregoeiro 	 Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação, negociação, julgamento das propostas, lances 
provisoriamente em primeiro lugar 

19/03/2021 - 09:55:28 	 Sistema 	 0 item 0001 teve como arrematante  Into Direct  Comercial - ME com valor unitário de R$ 4,40. 

19/03/2021 - 09:55:28 	 Sistema 	 0 item 0002 teve como arrematante A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME com valor unitário de R$ 6.90. 

19/0312021 - 09:5641 	 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 analise perfunctória própria da etapa de 
habilitação, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto 

19;03/2021 - 09:57:00 	 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 orgão, 
mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar 

19103/2021 - 09:57:13 	 Pregoeiro 	 peço que aguardem 

19/03/2021 - 11:01:08 	 Pregoeiro 	 senhores  pep  que aguardem mais Um pouco pois a analise esta sendo feita por esta comissão! 

19/03/2021- 11:07:08 	 Sistema 	 O fornecedor  PRINT  MIDIA COMUNICAÇÂO VISUAL EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 
0001. 

19;03/2021- 11:07:10 	 Pregoeiro 	 a verificação esta sendo feita minuciosamente para não lesar nenhum dos participantes deste certame! 

19/03/2021 - 11:10:41 	 Sistema 	 O fornecedor M DO S FONSECA DA ROSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001. 

19/03/2021- 11:13:13 	 Sistema 	 O fornecedor M DOS FONSECA DA ROSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002. 

19/03/2021 - 11:32:55 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19/03/2021 - 11:32:55 	 Sistema 	 Intenção: O Participante InfoDirect não apresentou Declarações conforme o Edital e Documentação está 
incompleta. 

19/03/2021 - 11:32:55 	 Sistema 	 Justificativa: Senhor estou tomando ciência da intenção de recurso, a fase de intenção de recurso vai ser 
concedida via sistema após a fase de habilitação, mais já tomei ciência da documentação da empresa e esta 
sendo analisada! 

19/03/2021 - 11:33:15 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19/03/2021- 11:33:15 	 Sistema 	 Intenção: Declaro Intensão de Recurso para empresa InfoDirect, pois a mesma deixou de apresentar balanço 
patrimonial conforme item 11.1.b 

19/03/2021- 11:33:15 	 Sistema 	 Justificativa: Senhor estou tomando ciência da intenção de recurso, a fase de intenção de recurso vai ser 
concedida via sistema após a fase de habilitação, mais já tomei ciência da documentação da empresa e esta 
sendo analisada! 

19/03/2021 - 11:45:16 	 Sistema 	 O fornecedor  Info Direct  Comercial foi inabilitado no processo. 

19/03/2021- 11:45:16 	 Sistema 	 Motivo: a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de apresentar sua proposta em conformidade como 
anexo Ill do edital, considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da empresa, não 
consta dados da empresa, endereço, dados bancários, dados para contato, assinatura do responsável. 
considerando também que empresa deixou de anexar o item 11.3.1-outros documentos SICAF, a fim de 
verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta  qua  ofenda ao  art  

Ill, da Lei n* 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF; Cadastro Nacional de Empresas 
Inidoneas e Suspensas— CEIS. mantido pela Controladoria- Geral da União 
(www.portakiatransparencia.gov.briceis). Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.crij.jus.bdimprobidade_admiconsultar requerido.php) 

19/03/2021 - 11:45:16 	 Sistema 	 O fornecedor  Info Direct  Comercial foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

19/03/2021 - 11:45:16 	 Sistema 	 Motivo: a empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de apresentar sua proposta em conformidade com o 
anexo  III  do edital, considerando que a proposta anexada ao sistema não consta timbre da empresa, não 
consta dados da empresa, endereço, dados bancários, dados para contato, assinatura do responsável. 
considerando também que empresa deixou de anexar o item 11.3.1-outros documentos SICAF, a fim de 
verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao  art.  
9', Ill, da Lei n" 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no SICAF: Cadastro Nacional de Empresas 
Inideneas e Suspensas— CEIS, mantido pela Controladoria- Gera! da União 
(www.portaldatransparencia.gov.brkeis); Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.bilimprobidade_admiconsultar requerido.php) 

19/03/2021- 11:45:16 	 Sistema 	 0 item 0001 tem como novo arrematante RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI com valor unitário de RS 
4,73. 

19/03/2021 - 11:50:20 	 Pregoeiro 	 senhores a sessão será suspensa para o horário de almoço retomaremos as 14 horas 

19/03/2021 - 14:03:14 	 Pregoeiro 	 ola senhores licitantes estamos de  voila  conforme combinado para darmos prosseguimento a esse certame 

19/03/2021 - 14:04:15 	 Pregoeiro 	 pew qua  aguardem enquanto terminamos a analise 

19/03/2021- 14:20:07 	 Sistema 	 O fornecedor  Info Direct  Comercial - ME declarou intenção de recurso para o item 0001. 

19/03/2021 - 14:48:25 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19/03/2021 - 14:48:25 	 Sistema 	 Intenção: Prezados, boa tarde! Conforme dito no  chat,  os motivos pelos quais tivemos nossa proposta 
desdassificada não são veridicas. como por exemplo: A empresa  INFO DIRECT  COMERCIAL deixou de 
apresentar sua proposta em conformidade  corn  o anexo Ill do edital, considerando que a proposta anexada 
ao sistema não consta timbre da empresa, não consta dados da empresa, endereço, dados bancarios, dados 
para contato, assinatura do responsável, considerando também  quo  empresa deixou de anexar o item 
11.3.1-outros documentos SICAF, a fim de verificara composição societária das empresas e certificar 
eventual participação indireta que ofenda ao  art.  9°, Ill, da Lei n° 8.666/93, caso a licitante seja cadastrada no 
SICAF; Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e Suspensas — CEIS. mantido pela Controladoria- Geral 
da União (www.portaJdatransparencia.gov.briceis); Cadastro Nacional de Condenações Cfveis por Atos de 
Improbidade... (CONTINUA) 

19/03/2021 - 14:48:25 	 Sistema 	 (CONT. 1) Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.brlimprobidade_ 
adm/consuitar requerido.php) Justificativa: De acordo como editai, no item 25.1.1. "Caso os dados 
bancários não sejam informados na sessão, junto a proposta, conforme mencionado no edital, esta ausência 
não implicará na desclassificação da licitante" e item 8.2.1. Qualquer elemento que possa identificar a 
licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuizo das sanções previstas nosso edital." Como 
poderiamos identificar a empresa na proposta, se de acordo com o edital esta vedada a identificação? E no 
edital lambem informa que se os dados bancários não foram informados junto A proposta, não implicará em 
desdassificação Com relação a fafta de documentação. de acordo com o pregoeiro, como balanço 
patrimonial e dedarações, pego que sejam verificados novamente, pois estão anexados e  tames  como 
provar 
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19/03/2021 - 14:48:25 	 Sistema 	 Justificative:  senhor leia com atenção o item 11.3.1. OUTROS DOCUMENTOS o senhor deixou de 
apresentar, considerando também que o anexo  III  do edital esta bem explicado Observações: 1. A licitante 
devera ajustar a tabela acima de acordo com o(s) item(ns) para o(s) qual(is) esta apresentando a proposta, 
quando for o caso. 2. Emitir em papel que identifique a licitante, por esse motive a comissão resolveu não 
aceitar, a aceitação implicara que a comissão esta indo contra o seu edital! 

19/03/2021 - 14:53:27 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

19/03/2021 - 14:53:27 	 Sistema 	 Intenção: Declaro intensão de recurso para empresa A I<  Bello  dos Santos Eireli, pois a mesma deixou de 
apresentar  indices  conforme item 11.1.b2 

19/03/2021 - 14:53:27 	 Sistema 	 Justificative:  em analise a sua intenção de recurso, essa comissão resolve rejeitar a intenção de recurso 
considerando que o balanço apresentado esta devidamente registrado na forma da lei! considerando que a 
empresa demostrou patrimônio liquido em conformidade com o edital! 

19/03/2021 - 15:06:27 	 Sistema 	 Foram solicitadas diligencias para o item 0001. 0 prazo de envio é até as 17:05 do dia 19/03/2021. 

19/03/2021- 15:06:27 	 Sistema 	 Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2  (dues) hares,  da proposta de preços adequada ao seu Ultimo lance, 
em arquivo único, por meio da opção  envier  anexo do sistema 

19/03/2021- 15:06:43 	 Sistema 	 Foram solicitadas diligências para o item 0002. 0 prazo de envio é ate es 17:05 do dia 19/03/2021. 

19/03/2021 - 15:06:43 	 Sistema 	 Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu Ultimo lance. 
em arquivo Unico, por meio da opção enviar anexo do sistema 

19/03/2021 - 15:12:08 	 Sistema 	 O fornecedor  PRINT  MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME dedarou intenção de recurso para o item 
0001. 

19/03/2021 - 15:19:24 	 Sistema 	 O fornecedor  Info Direct  Comercial- ME declarou intenção de recurso para o item 0001. 

19/03/2021 - 15:21:11 	 Sistema 	 O fornecedor A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001. 

19/03/2021- 15:25:49 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19/03/2021 - 15:25:49 	 Sistema 	 Intenção: o Participante RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI não apresentou documentos conforme edital. 
item 11.3 

19/03/2021 - 15:25:49 	 Sistema 	 Justificative:  estarei fazendo a verificação! 

19/03/2021 - 15:26:16 	 Sistema 	 Diligências do item 0002 foram anexadas ao processo. 

19/03/2021 - 15:31:42 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19103/2021 - 15:31:42 	 Sistema 	 Intenção: Sr. pregoeiro, venho reiterar que seja constado em ate intenção de recurso, com a possibildiade de 
apresentação das razoes recursais em ate 3 dias uteis. Isso porque nos termos do edital, a proposta 
anexada nao deve constar nenhuma informação que identifique o licitante, conforme esta daro no ponto 8,  
sense  vejamos: 8.2.1. Qualquer elemento que posse identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. Todavia. o ANEXO  III  do edital consta um 
"Modelo" de proposta a ser preenchido, solicitando que haja identificação do licitante, estando daro e 
evidente que se trata de modelo de proposta reajustada, uma vez que na fase inicial do pregão 
obrigatoriamente os licitantes não devem se identificar. Sobre os demais documentos que V. Sa alegou não 
terem sido anexados, foram verificados estarem presentes? 

19/03/2021 - 15:31:42 	 Sistema 	 Justificative:  senhor consultei varies vezes, senhor para ficar bem explicado o senhor deixou de apresentar 
os seguintes documentos: 11.3.1.3. 	SICAF. 11.3.1.4. 	Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas 
e Suspensas — CEIS, mantido pela Conlroladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis), 
11.3.1.5. 	Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade  Administrative,  mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)  

19/03/2021 - 15:32:13 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19/03/2021 - 15:32:13 	 Sistema 	 Intenção: Boa tarde prezados, Declaro intenção de Recurso para a empresa RB COMUNICAÇAO VISUAL 
EIRELI, pois acredito que a empresa deixou de cumprir o Item 11.3.1.7. A consulta aos cadastros  sera  
realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por força do artigo 12 da Lei n' 
8.429. Declare recurso, pois não consegui localizar as consultas em nome do S6cio Majoritário. 

19/03/2021 - 15:32:13 	 Sistema 	 Justificative:  irei verificar senhor! 

19/03/2021 - 15:32:38 	 Sistema 	 Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo. 

19/03/2021 - 15:33:07 	 Pregoeiro 	 senhores peço que esperem o momento que o sistema irar conceder o tempo para intenção de recurso 

19/03/2021 - 15:34:28 	 Pregoeiro 	 confirmo que irei analisar todas as intenções de recurso que ja foi anexada mesmo tendo rejeitado a 
intençáol 

19/03/2021 - 15:37:20 	 Sistema 	 0 fornecedor  PRINT  MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME dedarou intenção de recurso para o item 
0002. 

19/03/2021 - 15:41:38 	 F. RB COMUNICACAO VI... 	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro informo que anexamos nossa proposta final ao processo. Caso 
tenha alguma intenção de resurso em momento apto e com fundamentos, aguardamos para responder. 

19/03/2021 - 15:43:57 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

19/03/2021 - 15:43:57 	 Sistema 	 Intenção: Sr. Pregoeiro, a Licitante A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME não apresentou todas as 
Declarações conforme Edital 

19/03/2021 - 15:43:57 	 Sistema 	 Justificativa: senhor fizemos a consulta, conforme consulta consta sim todas as declarações! 

19/03/2021 - 15:47:29 	 Sistema 	 Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001. 

19/03/2021 - 15:47:29 	 Sistema 	 Motivo: considerando que as exigências foram anexadas encerro o prazo 

19/03/2021 - 15:47:50 	 Sistema 	 Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002. 

19/03/2021 - 15:47:50 	 Sistema 	 Motivo: considerando que as exigências foram anexadas encerro o prazo 

19103/2021- 15:48:44 	 Pregoeiro 	 Informo que a empresa A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME. comprovou atender As exigências 
editalfcias para o item 02 deste edital 

19/03/2021- 15:49:05 	 Pregoeiro 	 Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual  sera  aberto o prazo de 30 (trinta) 
minutos para registro de eventual intenção recursal 

19/03/2021 - 15:50:35 	 Sistema 	 O fornecedor  PRINT  MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 
0002. 

19/03/2021 - 15:51:18 	 Pregoeiro 	 Informo que a empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI. comprovou atenderás exigências editallcias 
para o item 01 deste edital! 

19/03/2021 - 15:51:28 	 Pregoeiro 	 Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual  sera  aberto o prazo de 30 (trinta) 
minutos para registro de eventual intenção recursal 
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19/03/2021 - 15:51:40 	 Sistema 	 Para o item 0001 foi hablitado e declarado vencedor o fornecedor RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI. 

19/03/2021- 15:51:51 	 Sistema 	 Para o item 0002 foi hablitado e declarado vencedor o fornecedor A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI. 

19/03/2021 - 15:55:41 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

19/03/2021 - 15:55:41 	 Sistema 	 Intenção: Sr. Pregoeiro, a Licitante A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME não apresentou o item 5.4.1 do 
edital 

19/03/2021 - 15:56:41 	 Sistema 	 Justificative:  senhor essa opção a licitante declarou ao momento que cadastrou proposta via sistema na aba 
de declarações! Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 5.4.1. Que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus  arts.  42 a 49 

19/03/2021 - 15:56:34 	 Sistema 	 A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/03/2021 As 16:26. 

19/03/2021- 15:57:01 	 Sistema 	 0 fornecedor  PRINT  MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 
0001. 

19/03/2021 - 15:59:01 	 Sistema 	 O fomecedor A. K. BELLO DOS SANTOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001. 

19/03/2021 - 16:37:36 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19/03/2021 - 16:37:36 	 Sistema 	 Intenção: A Licitante RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI não apresentou documentos confomie edital. item 
11.3 não apresentando cópias doas Contratos junto com o atestado de Capacidade Técnica 

19/03/2021 - 16:37:36 	 Sistema 	 Justificativa: senhor esta comissão resolve rejeitar a intenção de recurso, pois  ern  cada atestado de 
capacidade tecnica anexado por esta empresa tem o numero do processo, esta comissão fez varias consulta 
e constatou que a empresa tem contratos vigente e que também prestou todos os serviços atestados nos 
altos com isso seguindo o principio da presunção e veracidade essa comissão resolve rejeitar o pedido de 
intenção de recurso e seguir com a habilitação da mesma! 

19/03/2021 - 16:45:31 	 Sistema 	 Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

19/03/2021 - 16:45:31 	 Sistema 	 Intenção: Boa tarde prezados, Declaro intenção de Recurso para a empresa RB COMUNICAÇAO VISUAL 
EIRELI, pois acredito que a empresa deixou de cumprir o Item 11.3.1.7. A consulta aos cadastros será 
realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por  forge  do artigo 12 da Lei n' 
8.429. Declaro recurso, pois não consegui localizar as consultas em nome do Sócio Majoritário. Volto a 
solicitar intenção de Recurso no Horário adequado. 

19/03/2021 - 16:45:31 	 Sistema 	 Justificative:  seguindo o principio da transparência essa comissão resolve rejeitar a intenção de recurso pois 
o pedido julga improcedente, pois esta comissão verificou nos documentos anexado nos alto do certame a 
consulta consolidada de pessoa jurídica emitida pelo o tribunal de contas do teu contando todas as consulta 
como nada consta no nome da empresa e seus responsaveis, por esse motivo esta comissão resolve seguir 
com a habilitação da empresa vencedora no item! 

19/03/2021- 16:46:30 	 Pregoeiro 	 senhores Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima 

19/03/2021 - 16:46:47 	 Sistema 	 A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro 
Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada polo pregoeiro(s), ordenador(a) e equipe de apoio. 

Jose Edilson Machado Lima 

Pregoeiro(a) 

JURANDIR FERREIRA VIEIRA 

Autoridade Competente 

Apoio 
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