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ATA FINAL
Câmara Municipal de Moju
Câmara Municipal de Moju

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022-SRP-CMM

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

08/11/2022 18:20 09/11/2022 10:00 18/11/2022 14:00 23/11/2022 15:25 23/11/2022 15:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE
CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS.

784,00 18 SVÇ Adjudicado

0002 MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE
CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS.

601,60 60 SVÇ Adjudicado

0003 MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE
CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS.

584,60 120 SVÇ Adjudicado

0004 MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE
AR-CONDICIONADO TIPO DE JANELA 7.500
BTUS.

479,50 18 SVÇ Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

08/11/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 013-2022 - EDITAL - Manutenção de Ar.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/11/2022 - 16:06 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022-
SRP-CMM

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 013/2022-SRP-CMM.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 16:06 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022-
SRP-CMM

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 013/2022-SRP-CMM.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 16:16 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 18:17.

24/11/2022 - 10:11 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
013/2022-SRP-CMM

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
013/2022-SRP-CMM.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/11/2022 - 10:12 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
013/2022-SRP-CMM

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
013/2022-SRP-CMM.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/11/2022 - 10:32 Documentos solicitados para o
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
013/2022-SRP-CMM

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº
013/2022-SRP-CMM.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 MANUTENÇÃO,
LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS
DE CENTRAL DE AR
TIPO SPLIT 18.000
BTUS.

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

NC NC 486,00 18 8.748,00
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0002 MANUTENÇÃO,
LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS
DE CENTRAL DE AR
TIPO SPLIT 12.000
BTUS.

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

NC NC 397,99 60 23.879,40

0003 MANUTENÇÃO,
LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS
DE CENTRAL DE AR
TIPO SPLIT 9.000 BTUS.

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

NC NC 394,99 120 47.398,80

0004 MANUTENÇÃO,
LIMPEZA, CORREÇÃO E
PREVENÇÃO, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS
DE AR-CONDICIONADO
TIPO DE JANELA 7.500
BTUS.

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

NC NC 329,99 18 5.939,82

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE
CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W&S TEIXEIRA
SERVICOS

29.916.567/0001-
94

18/11/2022 -
08:01:09

MANUTENÇÃO
DE AR

W&S/W&S 18 R$ 780,00 R$ 14.040,00 Sim

M DE J M SOUSA
LTDA

18.640.331/0001-
51

21/11/2022 -
19:36:00

PP SOLICIT PP SOLICIT 18 R$ 784,00 R$ 14.112,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

22/11/2022 -
11:52:12

MANUTENÇÃO INDICADA PELO
CONTRATANTE

18 R$ 784,00 R$ 14.112,00 Sim

L PANTOJA CORREA
EIRELI

34.628.240/0001-
57

23/11/2022 -
08:04:32

PROPRIA PROPRIA 18 R$ 780,00 R$ 14.040,00 Sim

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

34.684.500/0001-
01

23/11/2022 -
10:25:01

NC NC 18 R$ 784,00 R$ 14.112,00 Sim

A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS
NAUTICAS EIRELI

32.204.121/0001-
41

23/11/2022 -
13:57:05

SERVIÇOS PROFISSIONAL 18 R$ 780,00 R$ 14.040,00 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

23/11/2022 -
14:34:56

SERVIÇO SERVIÇO 18 R$ 780,00 R$ 14.040,00 Sim

0002 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR TIPO
SPLIT 12.000 BTUS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W&S TEIXEIRA
SERVICOS

29.916.567/0001-
94

18/11/2022 -
08:02:28

MANUTENÇÃO
DE AR

W&S/W&S 60 R$ 601,00 R$ 36.060,00 Sim

M DE J M SOUSA
LTDA

18.640.331/0001-
51

21/11/2022 -
19:37:21

PP SOLICIT PP SOLICIT 60 R$ 601,60 R$ 36.096,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

22/11/2022 -
11:52:12

MANUTENÇÃO INDICADA PELO
CONTRATANTE

60 R$ 601,60 R$ 36.096,00 Sim

L PANTOJA CORREA
EIRELI

34.628.240/0001-
57

23/11/2022 -
08:05:56

PROPRIA PROPRIA 60 R$ 600,00 R$ 36.000,00 Sim
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CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

34.684.500/0001-
01

23/11/2022 -
10:25:57

NC NC 60 R$ 601,60 R$ 36.096,00 Sim

A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS
NAUTICAS EIRELI

32.204.121/0001-
41

23/11/2022 -
13:57:05

SERVIÇOS PROFISSIONAL 60 R$ 600,00 R$ 36.000,00 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

23/11/2022 -
14:35:29

SERVIÇO SERVIÇO 60 R$ 600,00 R$ 36.000,00 Sim

0003 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR TIPO
SPLIT 9.000 BTUS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W&S TEIXEIRA
SERVICOS

29.916.567/0001-
94

18/11/2022 -
08:03:41

MANUTENÇÃO
DE AR

W&S/W&S 120 R$ 584,00 R$ 70.080,00 Sim

M DE J M SOUSA
LTDA

18.640.331/0001-
51

21/11/2022 -
19:39:15

PP SOLICIT PP SOLICIT 120 R$ 584,60 R$ 70.152,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

22/11/2022 -
11:52:12

MANUTENÇÃO INDICADA PELO
CONTRATANTE

120 R$ 584,60 R$ 70.152,00 Sim

L PANTOJA CORREA
EIRELI

34.628.240/0001-
57

23/11/2022 -
08:07:15

PROPRIA PROPRIA 120 R$ 580,00 R$ 69.600,00 Sim

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

34.684.500/0001-
01

23/11/2022 -
10:27:02

NC NC 120 R$ 584,60 R$ 70.152,00 Sim

A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS
NAUTICAS EIRELI

32.204.121/0001-
41

23/11/2022 -
13:57:05

SERVIÇOS PROFISSIONAL 120 R$ 584,00 R$ 70.080,00 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

23/11/2022 -
14:36:30

SERVIÇO SERVIÇO 120 R$ 584,00 R$ 70.080,00 Sim

0004 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO TIPO
DE JANELA 7.500 BTUS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W&S TEIXEIRA
SERVICOS

29.916.567/0001-
94

18/11/2022 -
08:04:42

MANUTENÇÃO
DE AR

W&S/W&S 18 R$ 479,00 R$ 8.622,00 Sim

M DE J M SOUSA
LTDA

18.640.331/0001-
51

21/11/2022 -
19:40:16

PP SOLICIT PP SOLICIT 18 R$ 479,50 R$ 8.631,00 Sim

MYO2 SOLUCOES EM
SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

15.564.580/0001-
17

22/11/2022 -
11:52:12

MANUTENÇÃO INDICADA PELO
CONTRATANTE

18 R$ 479,50 R$ 8.631,00 Sim

L PANTOJA CORREA
EIRELI

34.628.240/0001-
57

23/11/2022 -
08:08:19

PROPRIA PROPRIA 18 R$ 478,00 R$ 8.604,00 Sim

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA
LTDA

34.684.500/0001-
01

23/11/2022 -
10:27:44

NC NC 18 R$ 479,50 R$ 8.631,00 Sim

A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS
NAUTICAS EIRELI

32.204.121/0001-
41

23/11/2022 -
13:57:05

SERVIÇOS PROFISSIONAL 18 R$ 479,00 R$ 8.622,00 Sim

JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

43.645.425/0001-
60

23/11/2022 -
14:37:22

SERVIÇO SERVIÇO 18 R$ 479,00 R$ 8.622,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI 15.564.580/0001-17 90 dias

A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI 32.204.121/0001-41 90 dias

L PANTOJA CORREA EIRELI 34.628.240/0001-57 090 dias

CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA LTDA 34.684.500/0001-01 90 dias

W&S TEIXEIRA SERVICOS 29.916.567/0001-94 90 dias

JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 43.645.425/0001-60 90 dias

M DE J M SOUSA LTDA 18.640.331/0001-51 90 dias

Lances Enviados
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0001 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE
CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS.
Data Valor CNPJ Situação

18/11/2022 - 08:01:09 780,00 (proposta) 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

21/11/2022 - 19:36:00 784,00 (proposta) 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

22/11/2022 - 11:52:12 784,00 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 08:04:32 780,00 (proposta) 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:13

23/11/2022 - 10:25:01 784,00 (proposta) 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 13:57:05 780,00 (proposta) 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 14:34:56 780,00 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:44:03 779,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:44:20 779,98 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:44:26 778,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:44:55 777,90 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:45:12 776,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:45:17 775,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:45:43 774,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:45:58 773,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:46:15 772,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:16 772,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:13

23/11/2022 - 15:46:34 771,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:38 771,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:47:04 770,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:47:32 7,69 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - valor muito baixo. 23/11/2022 15:48:54
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23/11/2022 - 15:48:10 760,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:48:13 770,00 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:48:45 759,00 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:49:14 578,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:49:15 758,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:49:25 577,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:49:44 576,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:13

23/11/2022 - 15:49:56 575,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:50:03 570,00 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

23/11/2022 - 15:50:07 574,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:22 569,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:50:56 550,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:51:00 568,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:51:07 540,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:51:10 549,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:51:18 539,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:51:49 538,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido
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23/11/2022 - 15:51:55 530,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:09 520,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:19 510,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:52:27 500,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:41 499,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:46 499,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:52:53 498,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:53:04 497,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:53:13 496,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:53:21 495,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:53:26 496,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:53:40 494,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:53:50 494,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:13



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2022 às 11:09:36.
Código verificador: 3EA225

Página 7 de 28

23/11/2022 - 15:53:58 493,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:54:16 492,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:54:17 490,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:54:27 489,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:54:41 488,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:54:43 489,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:55:22 487,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:55:56 487,98 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:55:56 487,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - 23/11/2022 15:57:52

23/11/2022 - 15:56:23 486,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:56:28 486,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido
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23/11/2022 - 15:56:36 485,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:56:49 485,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:56:52 484,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Cancelado - 23/11/2022 15:59:35

23/11/2022 - 15:57:00 484,98 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:57:07 483,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:13

23/11/2022 - 15:57:17 482,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:57:57 481,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:13

23/11/2022 - 15:57:59 380,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:58:03 480,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24
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0002 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR TIPO
SPLIT 12.000 BTUS.
Data Valor CNPJ Situação

18/11/2022 - 08:02:28 601,00 (proposta) 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

21/11/2022 - 19:37:21 601,60 (proposta) 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

22/11/2022 - 11:52:12 601,60 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 08:05:56 600,00 (proposta) 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:29

23/11/2022 - 10:25:57 601,60 (proposta) 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 13:57:05 600,00 (proposta) 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 14:35:29 600,00 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:44:12 599,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:44:28 599,98 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:44:55 599,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:45:05 598,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:45:19 597,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:45:52 596,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:04 595,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:46:21 594,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:29

23/11/2022 - 15:46:21 594,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:42 593,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:45 593,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:47:09 592,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:48:28 590,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2022 às 11:09:36.
Código verificador: 3EA225

Página 10 de 28

23/11/2022 - 15:48:44 580,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:49:00 580,79 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:49:17 579,79 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:49:25 580,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:49:34 578,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:49:50 577,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:29

23/11/2022 - 15:50:01 576,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:07 575,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:50:55 574,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:51:06 570,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:51:14 569,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:51:25 568,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:51:29 560,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:51:40 550,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:02 520,00 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

23/11/2022 - 15:52:03 545,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:52:10 490,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido
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23/11/2022 - 15:52:15 510,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:21 480,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:21 500,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:36 475,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:39 420,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:47 410,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:57 405,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:53:12 404,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:53:20 403,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:53:25 402,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:53:44 401,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24
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23/11/2022 - 15:53:49 425,00 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

23/11/2022 - 15:54:23 401,50 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:54:24 401,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:54:45 399,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:54:48 400,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:54:57 398,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:55:28 398,98 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:55:39 398,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:56:01 397,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:56:07 397,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - 23/11/2022 15:58:02

23/11/2022 - 15:56:18 396,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:56:34 395,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Cancelado - 23/11/2022 15:59:40

23/11/2022 - 15:56:56 391,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2022 às 11:09:36.
Código verificador: 3EA225

Página 13 de 28

23/11/2022 - 15:57:05 390,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:57:22 389,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Cancelado - Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o
elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.
28/11/2022 10:15:29

23/11/2022 - 15:58:18 388,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:58:19 385,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

0003 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR TIPO
SPLIT 9.000 BTUS.
Data Valor CNPJ Situação

18/11/2022 - 08:03:41 584,00 (proposta) 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

21/11/2022 - 19:39:15 584,60 (proposta) 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

22/11/2022 - 11:52:12 584,60 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 08:07:15 580,00 (proposta) 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido

23/11/2022 - 10:27:02 584,60 (proposta) 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 13:57:05 584,00 (proposta) 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 14:36:30 584,00 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09
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23/11/2022 - 15:44:23 579,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:44:36 579,98 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:45:10 578,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:45:32 577,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:45:59 576,98 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:10 575,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:46:25 574,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:27 574,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:47 573,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:55 573,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:47:16 572,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:48:54 570,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:49:12 569,90 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:49:32 569,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:49:41 568,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:49:49 567,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:05 566,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:12 565,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:50:42 563,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:50:43 564,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:50 562,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:58 561,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido
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23/11/2022 - 15:51:16 560,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:51:26 559,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:51:32 559,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:51:36 558,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:51:56 557,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:31 550,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:39 545,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:52:40 540,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:46 539,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:59 538,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:53:10 537,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:53:15 536,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:53:25 535,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:53:28 535,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido
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23/11/2022 - 15:53:37 534,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:53:41 406,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:53:48 405,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:54:06 404,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:54:20 403,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:54:22 415,00 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

23/11/2022 - 15:54:29 402,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:54:32 402,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:55:03 401,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:55:09 399,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:55:13 398,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:55:33 398,98 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:55:44 398,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido
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23/11/2022 - 15:55:53 395,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:56:02 394,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - 23/11/2022 15:58:07

23/11/2022 - 15:56:08 394,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:56:14 393,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:56:39 392,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Cancelado - 23/11/2022 15:59:45

23/11/2022 - 15:57:08 391,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:57:09 390,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:57:21 389,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:58:42 385,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09
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23/11/2022 - 15:59:05 384,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:59:53 384,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 16:00:15 383,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

0004 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO TIPO
DE JANELA 7.500 BTUS.
Data Valor CNPJ Situação

18/11/2022 - 08:04:42 479,00 (proposta) 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

21/11/2022 - 19:40:16 479,50 (proposta) 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

22/11/2022 - 11:52:12 479,50 (proposta) 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 08:08:19 478,00 (proposta) 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido

23/11/2022 - 10:27:44 479,50 (proposta) 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 13:57:05 479,00 (proposta) 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 14:37:22 479,00 (proposta) 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:44:34 477,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido
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23/11/2022 - 15:44:42 477,98 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:45:42 476,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:46:08 475,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:25 474,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:46:29 473,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:46:54 472,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:47:07 472,00 18.640.331/0001-51 - M DE J M
SOUSA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:47:22 471,80 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:48:59 470,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:49:19 469,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:49:42 469,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:49:48 468,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:50:14 467,00 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:28 466,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:50:36 466,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:50:53 465,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:51:15 390,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:51:33 380,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:51:47 379,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:52:03 378,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido
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23/11/2022 - 15:52:26 374,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:52:35 373,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:52:52 370,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:53:05 334,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:53:06 369,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:53:19 365,00 29.916.567/0001-94 - W&S TEIXEIRA
SERVICOS

Válido

23/11/2022 - 15:53:32 333,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:53:35 333,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:53:53 332,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:54:35 331,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido

23/11/2022 - 15:54:36 332,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:54:50 330,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Válido

23/11/2022 - 15:55:09 329,99 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Válido
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23/11/2022 - 15:55:31 320,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:55:40 319,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:55:49 319,00 15.564.580/0001-17 - MYO2
SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA
EIRELI

Cancelado - 23/11/2022 15:58:13

23/11/2022 - 15:56:09 318,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:56:43 317,00 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

Cancelado - 23/11/2022 15:59:49

23/11/2022 - 15:57:13 316,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

23/11/2022 - 15:57:34 315,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:58:26 314,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24
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23/11/2022 - 15:59:27 313,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 15:59:53 312,00 43.645.425/0001-60 - JOEL S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de
documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação
do proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal
e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo
como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data prevista para início
da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que
tenham validade indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da emissão.
24/11/2022 09:38:09

23/11/2022 - 16:00:36 311,99 32.204.121/0001-41 - A P DA SILVA
COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS
EIRELI

Cancelado - Após as análises nos documentos anexados no sistema do
licitante, constatou-se que a empresa apresentou documento em
desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, autenticados pela
junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e apresentados na
forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CHP,
CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente documento
encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e
também as Certidões de Habilitação Profissional contendo número,
validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.
24/11/2022 09:42:24

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 24/11/2022 - 10:22:02 34.628.240/0001-57 - L PANTOJA
CORREA EIRELI

PROPOSTRA CONSOLIDADA ASS.pdf

0003 24/11/2022 - 11:09:13 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA.pdf

0001 28/11/2022 - 11:25:31 34.684.500/0001-01 - CUNHA &
OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

PROPOSTA REAJUSTADA 28.11.22.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

CUNHA & OLIVEIRA
TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA

23/11/2022 - 11:51 FELIPE CUNHA DE
OLIVEIRA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

L PANTOJA CORREA
EIRELI

23/11/2022 - 15:24 Lilian Pantoja Correa - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

28/11/2022 - 10:15:13 L PANTOJA CORREA
EIRELI

34.628.240/0001-57 Item 0001 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS.

Desclassificação: Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.

28/11/2022 - 10:15:29 L PANTOJA CORREA
EIRELI

34.628.240/0001-57 Item 0002 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS.

Desclassificação: Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do Edital convocatório.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1279561&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1282916&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6800022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6800022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6800022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6800022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6800022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6800022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6800022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6801180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6801180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6801180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6801180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6801180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6801180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6801180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

29/11/2022 - 09:36 - - - -

0001 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

32.204.121/0001-41 - A P DA
SILVA COMERCIO DE
PEÇAS NAUTICAS EIRELI

24/11/2022 - 10:28:01 bom dia pregoeiro, a dhp do balanço estar tudo em dia, com vencimento em 2023.
no edital não estra solicitando a crc do contador, nois que colocamos , peço que
reveja essa inabilitação

Indeferido

Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

32.204.121/0001-41 - A P DA
SILVA COMERCIO DE
PEÇAS NAUTICAS EIRELI

24/11/2022 - 11:31:49 meu contador acabou de falar , que existe somente essas duas folhas do balanço,
e as mesma estam atuaizadas, que vence em 2023, acabei de verificar na pasta
de documentação anexada, e constatei que existe um vencida , mas a mesma
esta em baixo atualizada, somente esqueceram de tirar a vencida de dentro da
pasta, isso não é motivo para nossa inabilitação

Indeferido

Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

34.628.240/0001-57 - L
PANTOJA CORREA EIRELI

28/11/2022 - 10:23:20 BOM DIA A NOSSA DECLARAÇÕES ESTAO NO ARQUIVO UNICO DE
DECLARAÇOES NAO TEM O PQ DESABILITAR A NOSSA EMPRESA

Indeferido

Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

0004 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO, COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO TIPO DE JANELA 7.500 BTUS.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

43.645.425/0001-60 - JOEL
S PAIVA
EMPREENDIMENTOS LTDA

24/11/2022 - 11:53:07 senhor pregoeiro venho me manifesta a minha intenção de recurso pois e
inadimencível uma desclassificação por inscrição municipal com mais de 60 dias e
ainda mais as suas alegações a inscrição municipal, não e certidão e ainda
mesmo que seja ela de posse tributario municipal nossa empresa e enquadrada
como ME e EPP temos prazo de 5 dias com e se for de interesse da
administração se prorrogue por mais 5, neste sentido eu estou ativando a lei 123
para esse processo, peço que reveja seus conceitos referente a nossa empresa,

Indeferido

Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

Chat
Data Apelido Frase

23/11/2022 - 15:31:29 Pregoeiro Senhores licitantes, boa tarde!

23/11/2022 - 15:31:55 Pregoeiro Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 013/2022, promovido pela CÂMARA MUNICIPAL
DE MOJU.

23/11/2022 - 15:32:32 Pregoeiro Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.

23/11/2022 - 15:34:30 Pregoeiro São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros.

23/11/2022 - 15:34:49 Pregoeiro Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto 10.024/2019.

23/11/2022 - 15:35:04 Pregoeiro O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o
intervalo mínimo de R$ 0,01 (ou indicado para cada item), de modo que as ofertas em desacordo com este
critério não serão processadas pelo sistema.

23/11/2022 - 15:35:16 Pregoeiro A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será
promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

23/11/2022 - 15:35:39 Pregoeiro A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.
43, `PAR`3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta
ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que
deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.

23/11/2022 - 15:36:36 Pregoeiro A princípio, como regra, não aceitaremos, para efeito de habilitação, o envio tardio de documentos que
deveriam ter sido encaminhados juntamente com a proposta de preços inicial. Apenas excepcionalmente,
mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, considerando as circunstâncias do caso concreto, esta
hipótese (aceitação de envio tardio) será admitida.

23/11/2022 - 15:36:51 Pregoeiro Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela
qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
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23/11/2022 - 15:37:05 Pregoeiro Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada após a fase de
lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá ser sofrer
penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR com a CÂMARA MUNICIPAL DE
MOJU, por período de até 5 anos.

23/11/2022 - 15:37:14 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, conforme o
caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA, assegurando a todos condições
de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

23/11/2022 - 15:37:54 Pregoeiro Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

23/11/2022 - 15:38:15 Pregoeiro Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante
este Pregão com o Portal de Compras Públicas, deve-se entrar em contato com o mesmo.

23/11/2022 - 15:38:41 Pregoeiro Isto posto, iniciaremos nesse momento a verificação das propostas cadastradas.

23/11/2022 - 15:38:54 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

23/11/2022 - 15:40:52 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/11/2022 - 15:40:53 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

23/11/2022 - 15:40:53 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

23/11/2022 - 15:41:45 Pregoeiro Senhores licitantes, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor.

23/11/2022 - 15:43:36 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:43:36 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:43:36 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:43:36 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:48:54 Sistema O item 0001 teve o lance de R$ 7,69 cancelado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:48:54 Sistema Motivo: valor muito baixo.

23/11/2022 - 15:50:02 Pregoeiro Senhores Licitantes, CUIDADO nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como
liberalidade da empresa. Não podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se
equivocado, tendo que suportar o ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de
responsabilização, nos termos da legislação vigente.

23/11/2022 - 15:56:13 Pregoeiro Senhores licitantes...

23/11/2022 - 15:56:55 Pregoeiro Volta a alertá-los novamente; CUIDADO nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como
liberalidade da empresa. Não podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se
equivocado, tendo que suportar o ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de
responsabilização, nos termos da legislação vigente.

23/11/2022 - 15:57:15 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 487,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:57:19 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 397,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:57:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 394,00 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:57:26 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 319,00 para o item 0004 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:57:52 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 487,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:58:02 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 397,00 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:58:07 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 394,00 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:58:13 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 319,00 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:59:21 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 484,99 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:59:27 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 395,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:59:30 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 392,00 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:59:34 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 317,00 para o item 0004 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/11/2022 - 15:59:34 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 484,99 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:59:40 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 395,00 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:59:45 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 392,00 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 15:59:49 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 317,00 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 16:00:03 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/11/2022 - 16:00:21 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/11/2022 - 16:02:15 Sistema O item 0003 foi encerrado.

23/11/2022 - 16:02:36 Sistema O item 0004 foi encerrado.

23/11/2022 - 16:06:28 Sistema O item 0001 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
380,00.

23/11/2022 - 16:06:28 Sistema O item 0002 teve como arrematante JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
385,00.
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23/11/2022 - 16:06:28 Sistema O item 0003 teve como arrematante A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI - EPP/SS
com lance de R$ 383,99.

23/11/2022 - 16:06:28 Sistema O item 0004 teve como arrematante A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI - EPP/SS
com lance de R$ 311,99.

23/11/2022 - 16:06:29 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

23/11/2022 - 16:08:49 F. JOEL S PAIVA EMPR... Documentação Item 0001: SR PREGOEIRO JA ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

23/11/2022 - 16:09:12 F. JOEL S PAIVA EMPR... Negociação Item 0002: SR PREGOEIRO JA ESTAMOS NO NOSSO LIMITE

23/11/2022 - 16:10:14 F. A P DA SILVA COME... Documentação Item 0003: BOA TARDE PREGOEIRO E EQUIPE, FICOU UMA ENRROLADA ESSES
LANCES DOS DOIS PRIMEIRO ITEM, QUE TEVE UMA CANCELAMENTOS DEPOIS VOLTOU
NOVAMENTE, O ULTIMO LANCE DO ITEM1 FOI DADO PELA NOSSA EMPRESA,SE NAO FOR LHE
PEDIR MUITO TEM COMO O SENHOR DAR UMA VERIFICADA RAPIDINHO PORFAVOR.

23/11/2022 - 16:11:31 F. A P DA SILVA COME... Documentação Item 0004: COM RELAÇÃO A NEGOCIAÇÃO TODOS NOSSOS VALORES JA ESTAMO NO
LIMITE.DESDE JA AGRADECEMOS

23/11/2022 - 16:11:33 Pregoeiro Senhor licitante, podemos negociar e reduzirmos o valor dos itens?

23/11/2022 - 16:16:31 Pregoeiro Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada, adequada ao seu último
lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme edital.

23/11/2022 - 16:16:50 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 18:17.

23/11/2022 - 16:19:43 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 16:21:25 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 16:21:39 Pregoeiro Senhores licitantes, após o encerramento do prazo para envio das propostas reajustada a sessão será
SUSPENSA e será retomada no dia 24/11/2022 (quinta-feira), as 09:30h.

23/11/2022 - 16:22:16 Pregoeiro Não deixem de acompanhar a sessão.

23/11/2022 - 16:22:34 Pregoeiro Tenham todos uma boa tarde e até lá!

23/11/2022 - 16:25:36 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 16:25:44 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

24/11/2022 - 09:30:17 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! Neste momento estamos retomando a sessão.

24/11/2022 - 09:31:58 Pregoeiro A proposta das empresas vencedoras para os Itens 1, 2, 3 e 4 foram aceitas. Passaremos à análise dos
documentos de habilitação. Aguardem um momento, por favor.

24/11/2022 - 09:32:08 Pregoeiro Mantenham-se conectados.

24/11/2022 - 09:38:09 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

24/11/2022 - 09:38:09 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos anexados no sistema do licitante, constatou-se que a empresa
apresentou documento em desacordo com o elencado no item 30.3 (A apresentação de documentos com o
prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do proponente (exceto nos casos de documentos de
regularidade fiscal e trabalhista apresentados por ME’s ou EPP’s. E para os documentos cujo prazo de
validade não venha expresso, será considerado o prazo como de até 90 (noventa) dias anteriores a da data
prevista para início da sessão pública desta licitação, exceto para os documentos que tenham validade
indeterminada). Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal com mais de 90 dias da
emissão.

24/11/2022 - 09:38:09 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

24/11/2022 - 09:38:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI com
lance de R$ 480,99.

24/11/2022 - 09:38:09 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

24/11/2022 - 09:38:09 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI com
lance de R$ 388,99.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O fornecedor A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI foi inabilitado no processo.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos anexados no sistema do licitante, constatou-se que a empresa
apresentou documento em desacordo com o elencado no item 16.2 (Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, autenticados pela junta comercial da sede da licitante, já exigíveis e
apresentados na forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao Balanço o
Certificado de Regularidade Profissional – CHP, CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente
documento encontra-se em situação REGULAR junto ao referido Conselho, e também as Certidões de
Habilitação Profissional contendo número, validade e Certidão Negativa de Débitos - CND, de acordo com a
Resolução nº 1.637/2021 – CRC). CHP do contador VENCIDA.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O fornecedor A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante L PANTOJA CORREA EIRELI com lance de R$ 481,00.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O fornecedor A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante L PANTOJA CORREA EIRELI com lance de R$ 389,00.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O fornecedor A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA LTDA
com lance de R$ 394,99.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O fornecedor A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

24/11/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA LTDA
com lance de R$ 329,99.

24/11/2022 - 09:53:45 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:13 do dia 24/11/2022.

24/11/2022 - 09:53:45 Sistema Motivo: Sr. Licitante, está logado? Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

24/11/2022 - 09:54:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:14 do dia 24/11/2022.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/11/2022 às 11:09:36.
Código verificador: 3EA225

Página 26 de 28

24/11/2022 - 09:54:21 Sistema Motivo: Sr. Licitante, está logado? Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

24/11/2022 - 09:54:56 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:14 do dia 24/11/2022.

24/11/2022 - 09:54:56 Sistema Motivo: Sr. Licitante, está logado? Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

24/11/2022 - 09:55:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:15 do dia 24/11/2022.

24/11/2022 - 09:55:21 Sistema Motivo: Sr. Licitante, está logado? Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

24/11/2022 - 09:57:58 F. CUNHA & OLIVEIRA ... Negociação Item 0004: Bom dia , Sr. Pregoeiro estamos em nosso limite maximo no valor ofertado.

24/11/2022 - 09:58:28 F. CUNHA & OLIVEIRA ... Negociação Item 0003: Bom dia , Sr. Pregoeiro estamos em nosso limite maximo no valor ofertado.

24/11/2022 - 10:02:35 F. L PANTOJA CORREA
EIRELI

Negociação Item 0001: BOM DIA NOSSO PREÇO JA ESTA ABAIXO

24/11/2022 - 10:02:57 F. L PANTOJA CORREA
EIRELI

Negociação Item 0002: BOM DIA NOSSO PREÇO JA ESTA ABAIXO

24/11/2022 - 10:09:48 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

24/11/2022 - 10:09:48 Sistema Motivo: Solicitação respondida.

24/11/2022 - 10:09:58 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

24/11/2022 - 10:09:58 Sistema Motivo: Solicitação respondida.

24/11/2022 - 10:10:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

24/11/2022 - 10:10:10 Sistema Motivo: Solicitação respondida.

24/11/2022 - 10:10:21 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.

24/11/2022 - 10:10:21 Sistema Motivo: Solicitação respondida.

24/11/2022 - 10:11:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 24/11/2022.

24/11/2022 - 10:11:26 Sistema Motivo: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada,
adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme
edital.

24/11/2022 - 10:12:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:12 do dia 24/11/2022.

24/11/2022 - 10:12:24 Sistema Motivo: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada,
adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme
edital.

24/11/2022 - 10:13:44 Pregoeiro Lembrando, Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

24/11/2022 - 10:22:02 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

24/11/2022 - 10:28:01 Sistema O fornecedor A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0001.

24/11/2022 - 11:09:12 F. CUNHA & OLIVEIRA ... Documentação Item 0003: Ilmo Sr.Pregoeiro, segue nossa proposta reajustada em arquico único para todos
os itens na qual fomos declarado arrematantes

24/11/2022 - 11:09:13 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

24/11/2022 - 11:31:49 Sistema O fornecedor A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0001.

24/11/2022 - 11:53:07 Sistema O fornecedor JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0004.

24/11/2022 - 12:03:29 Pregoeiro As propostas foram anexadas.

24/11/2022 - 12:04:33 Pregoeiro Senhores licitantes, informo que ainda não é o momento para declarar intenção de recursos. Haverá o
momento oportuno que será informado por este pregoeiro. Grato pela compreensão.

24/11/2022 - 12:06:12 Pregoeiro Neste momento a sessão será SUSPENSA e será RETOMADA no dia 25/11/2022, as 9:30h.

24/11/2022 - 12:06:31 Pregoeiro Não deixem de acompanhar a sessão.

24/11/2022 - 12:07:19 Pregoeiro Uma boa tarde e bom almoço a todos. Até lá!

25/11/2022 - 12:23:30 Pregoeiro Senhores Licitantes, boa tarde!

25/11/2022 - 12:24:06 Pregoeiro Devido a instabilidade no sinal de internet não foi possível a retomada da sessão.

25/11/2022 - 12:25:20 Pregoeiro Para que não haja prejuízos aos senhores, a RETOMADA DA SESSÃO será REMARCADA para o dia
28/11/2022, as 10:00h.

25/11/2022 - 12:25:40 Pregoeiro Agradeço a compreensão de todos!

25/11/2022 - 12:26:01 Pregoeiro Tenham todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.

25/11/2022 - 12:26:06 Pregoeiro Até lá!

25/11/2022 - 12:26:35 Pregoeiro Lembrando que, Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

28/11/2022 - 10:00:38 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia! Neste momento estamos retomando a sessão.

28/11/2022 - 10:01:40 Pregoeiro Mantenham-se conectados. Lembrando que, Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

28/11/2022 - 10:15:13 Sistema O fornecedor L PANTOJA CORREA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

28/11/2022 - 10:15:13 Sistema Motivo: Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do
Edital convocatório.

28/11/2022 - 10:15:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA LTDA
com lance de R$ 486,00.

28/11/2022 - 10:15:29 Sistema O fornecedor L PANTOJA CORREA EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
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28/11/2022 - 10:15:29 Sistema Motivo: Proposta Reajustada apresentada em desacordo com o elencado nos subitens de 11.20 a 11.28 do
Edital convocatório.

28/11/2022 - 10:15:29 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA LTDA
com lance de R$ 397,99.

28/11/2022 - 10:17:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 28/11/2022.

28/11/2022 - 10:17:36 Sistema Motivo: Senhor licitante, solicito que verifique a possibilidade de redução no valor do item 0001.

28/11/2022 - 10:17:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:30 do dia 28/11/2022.

28/11/2022 - 10:17:58 Sistema Motivo: Senhor licitante, solicito que verifique a possibilidade de redução no valor do item 0002.

28/11/2022 - 10:20:26 F. CUNHA & OLIVEIRA ... Negociação Item 0001: Bom dia , Sr. Pregoeiro estamos em nosso limite maximo no valor ofertado.

28/11/2022 - 10:20:50 F. CUNHA & OLIVEIRA ... Negociação Item 0002: Bom dia , Sr. Pregoeiro estamos em nosso limite maximo no valor ofertado.

28/11/2022 - 10:23:20 Sistema O fornecedor L PANTOJA CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

28/11/2022 - 10:24:20 Pregoeiro Senhores licitantes, informo que ainda não é o momento para declarar intenção de recursos. Haverá o
momento oportuno que será informado por este pregoeiro. Grato pela compreensão.

28/11/2022 - 10:32:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 28/11/2022.

28/11/2022 - 10:32:11 Sistema Motivo: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços reajustada,
adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme
edital.

28/11/2022 - 11:25:31 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

28/11/2022 - 11:26:04 F. CUNHA & OLIVEIRA ... Documentação Item 0001: Ilmo Sr.Pregoeiro, segue nossa proposta reajustada em arquico único para todos
os itens na qual fomos declarado arrematantes

28/11/2022 - 12:10:03 Pregoeiro Senhores licitantes, irei SUSPENDER a sessão nesse momento.

28/11/2022 - 12:10:54 Pregoeiro A mesma será RETOMADA no dia 29/11/2022 (terça-feira), as 09:00h.

28/11/2022 - 12:11:10 Pregoeiro Lembrando que, Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

28/11/2022 - 12:11:25 Pregoeiro Tenham todos um bom almoço!

28/11/2022 - 12:11:35 Pregoeiro Boa tarde e até lá!

29/11/2022 - 09:14:29 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! Neste momento estamos retomando a sessão.

29/11/2022 - 09:14:50 Pregoeiro Mantenham-se conectados.

29/11/2022 - 09:15:49 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA.

29/11/2022 - 09:15:49 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA.

29/11/2022 - 09:15:49 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA.

29/11/2022 - 09:15:49 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CUNHA & OLIVEIRA TRANSPORTE E
INFRAESTRUTURA LTDA.

29/11/2022 - 09:16:11 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/11/2022 às 09:36.

29/11/2022 - 09:50:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

29/11/2022 - 09:50:01 Sistema Intenção: bom dia pregoeiro, a dhp do balanço estar tudo em dia, com vencimento em 2023. no edital não
estra solicitando a crc do contador, nois que colocamos , peço que reveja essa inabilitação

29/11/2022 - 09:50:01 Sistema Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

29/11/2022 - 09:50:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

29/11/2022 - 09:50:08 Sistema Intenção: meu contador acabou de falar , que existe somente essas duas folhas do balanço, e as mesma
estam atuaizadas, que vence em 2023, acabei de verificar na pasta de documentação anexada, e constatei
que existe um vencida , mas a mesma esta em baixo atualizada, somente esqueceram de tirar a vencida de
dentro da pasta, isso não é motivo para nossa inabilitação

29/11/2022 - 09:50:08 Sistema Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

29/11/2022 - 09:50:14 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

29/11/2022 - 09:50:14 Sistema Intenção: BOM DIA A NOSSA DECLARAÇÕES ESTAO NO ARQUIVO UNICO DE DECLARAÇOES NAO
TEM O PQ DESABILITAR A NOSSA EMPRESA

29/11/2022 - 09:50:14 Sistema Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

29/11/2022 - 09:50:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

29/11/2022 - 09:50:43 Sistema Intenção: senhor pregoeiro venho me manifesta a minha intenção de recurso pois e inadimencível uma
desclassificação por inscrição municipal com mais de 60 dias e ainda mais as suas alegações a inscrição
municipal, não e certidão e ainda mesmo que seja ela de posse tributario municipal nossa empresa e
enquadrada como ME e EPP temos prazo de 5 dias com e se for de interesse da administração se prorrogue
por mais 5, neste sentido eu estou ativando a lei 123 para esse processo, peço que reveja seus conceitos
referente a nossa empresa,

29/11/2022 - 09:51:13 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0004.

29/11/2022 - 09:51:13 Sistema Intenção: senhor pregoeiro venho me manifesta a minha intenção de recurso pois e inadimencível uma
desclassificação por inscrição municipal com mais de 60 dias e ainda mais as suas alegações a inscrição
municipal, não e certidão e ainda mesmo que seja ela de posse tributario municipal nossa empresa e
enquadrada como ME e EPP temos prazo de 5 dias com e se for de interesse da administração se prorrogue
por mais 5, neste sentido eu estou ativando a lei 123 para esse processo, peço que reveja seus conceitos
referente a nossa empresa,

29/11/2022 - 09:51:13 Sistema Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

29/11/2022 - 09:51:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
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29/11/2022 - 09:51:19 Sistema Intenção: senhor pregoeiro venho me manifesta a minha intenção de recurso pois e inadimencível uma
desclassificação por inscrição municipal com mais de 60 dias e ainda mais as suas alegações a inscrição
municipal, não e certidão e ainda mesmo que seja ela de posse tributario municipal nossa empresa e
enquadrada como ME e EPP temos prazo de 5 dias com e se for de interesse da administração se prorrogue
por mais 5, neste sentido eu estou ativando a lei 123 para esse processo, peço que reveja seus conceitos
referente a nossa empresa,

29/11/2022 - 09:51:19 Sistema Justificativa: Intenção declarada fora do prazo.

29/11/2022 - 09:52:06 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

29/11/2022 - 09:53:49 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES.

29/11/2022 - 09:53:49 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES.

29/11/2022 - 09:53:49 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES.

29/11/2022 - 09:53:49 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES.

EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES

Pregoeiro

AMAURY FERNANDES DE SENA

Apoio


		2022-11-30T11:26:00-0300
	EDIVALDO DE JESUS DOS SANTOS TAVARES:94890706291




