
ATA FINAL 

 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

 
Pregão Eletrônico nº 019/2020 

 
Às 08:01 do dia 24/08/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em 

atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU CONFORME A PROPOSTA Nº 11718.379000/1190-02 

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. 

Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação. 

 

Datas Relevantes  

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

11/08/2020 19:47 11/08/2020 19:48 19/08/2020 08:00 24/08/2020 08:00 24/08/2020 08:01 

Pedidos de Impugnação 

    

Data Pedido Pedido 
 

Data Resposta Julgamento Arquivos 
 

17/08/2020 - 09:39 
IMPUGNAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA 
EXIGUO 

19/08/2020 - 17:12 Indeferido 
Pedido :

 
ImpugnaaAoVixbotPrazoDeEntregaExaguo 

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14, por intermédio de seu (a) 

representante legal o (a) Senhor (a) Marina Nova da Costa Mendes, portador (a) da Carteira de Identidade n° 2117819 – SSPDF e 

do CPF n° 007.399.241-09, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições 

pertinentes do Edital em epígrafe, bem como nos parágrafos 2º e 3º do artigo 41 da Lei nº. 8.666 de 1993, apresentar 

Impugnação a este edital. 

Em resposta a impugnação impetrada pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ: 

21.997.155/0001-14, alegamos que o planejamento para elaboração o termo em que solicita a aquisição dos bens em anexo do 

instrumento convocatório, foi realizado de forma minuciosa e que venha a atender o interesses da administração pública pelo 

principio da eficiência, e que o planejamento de contratação e sempre garanti a ampla participação no certame para garantir 

menor preço garantir o principio da economicidade, aplicar sempre o princípio da economicidade, desta forma afirmo que a 

clausula editalícia será mantida conforme para que se atenda as necessidades da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu e a 

Secretaria Saúde do Município. Desta forma indefiro a impugnação impetrada pela empresa. 
 

 

Itens Licitados 

Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação 

0001 Amalgador Odontológico; Tipo Capsular; Digital 1.238,23 1 UN Homologado 

0002 
Ar Condicionado; Capacidade 9.000 A 12.000 Btus; Tipo Split; 
Funçao Quente e Frio 

Armário; Capacidade Mínima da Pratileira de 40 Kg; Material de 

2.484,88 16 UN Homologado 

0003 Confecção Em Aço Inox; Altura de 100 A 210 Cm X Largura de 70 

A 110 Cm/03 Ou 04 

754,75 14 UN Homologado 

0004 
Arquivo Com Delizamento da Gaveta tipo Trilho Telescópio; 
Confeccionado Em Aço; de 04 Gavetas 

Autoclave Horizontal Sw Mesa; Câmara de Esterilização Em Aço 

855,40 9 UN Homologado 

0005 Inoxidável; Modo de Operação Digital/com Capacidade de 21 a 

25 Litros; 

4.372,50 2 UN Homologado 

0006 
Balde A Pedal; Material de Confecção/ Capacidade Aço Inox/ de 
30l Até 49l 

361,25 1 UN Fracassado 

0007 Bebedouro/ Purificador; Tipo Pressão Colua Simples 1.100,50 2 UN Homologado 

0008 
Cadeira; Assento/ Encosto Em Polipropileno, em Aço Ferro 

159,17 9 UND Homologado 
Pintado 

Computador (destop-Básico), Especificação Mínima: Que Esteja 

Em Linha de Produção Pelo Fabricante; Computador Desktop 

Com Processador No Mínimo Intel Core I3 Ou Amd A10 Ou 

Similar; Possuir 1 (um) Disco Rígido de 500 Gigabyte; Memória 

Ram de 08 (oito) Gigabytes, Em 02 (dois) Módulos Idênticos de 

04 (quatro) Gigabytes Cada, do Tipo Sdram Ddr4 2.133 Mhz Ou 

Superior, Operando Em Modalidade Dual Channel; A Placa 

Principal Deve Ter Arquitetura Atx, Microatx, Btx Ou Microbtx, 

0009 Conforme Padrões Estabelecidos e Divulgados No Sítio 

Www.Formfactors.Org, Organismo Que Define Os Padrões 

Existentes; Possuir Pelo Menos 01 (um) Slot Pci-Express 2.0 X16 

Ou Superior; Possuir Sistema de Detecção de Intrusão de 

Chassis, Com Acionador Instalado No Gabinete; O Adaptador de 

Vídeo Integrado Deverá Ser No Mínimo de 01 (um) Gigabyte de 

Memória, Possuir Suporte Ao Microsoft Directx 10.1 Ou Superior, 

Suportar Monitor Estendido, Possuir No Mínimo 02 (duas) Saídas 

de Vídeo, Sendo Pelo Menos 01 (uma) Digital do Tipo 

3.808,00 16 UND Homologado 

0010 
Esfigmamonômetro Adulto; Tipo analógico em Material de 
Confecção da Braçadeira Em Nylon 

0011 
Esfigmamonômetro Infantil; Tipo Analógico / Material de 
Confecção Em Tecido Em Algodão 

0012 
Estante; Em Aço ou ferro Pintado; Capacidade/pratileiras de 

 101 A 200 Kg; Com Reforço  

0013 Estetoscópio Adulto; Tipo Duplo; Auscultador Aço Inoxidável 322,70 8 UN Homologado 

0014 Estetoscópio Infantil; Aucultador Aço Inoxidável; Tipo Duplo 316,32 6 UN Fracassado 

0015 Geladeira/ Refrigerador Com Capacidade de 260 A 299 L 1.461,33 2 UN Homologado 

 

109,07 10 UND Homologado 

105,51 10 UN Homologado 

361,80 12 UND Homologado 

 



Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação 
 
 

 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, Scanner e Fax  

Opcional), Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha de 

Produção Pelo Fabricante; Impressora Com Tecnologia Laser Ou 

Led; Padrão de Cor monocromático; Tipo Multifuncional 

(imprime, Copia, Digitaliza, Fax); Memória 128 Mb; Resolução 

de Impressão 600 X 600 Dpi; Resolução de Digitalização 1200 X 

0016 1200 Dpi; Resolução de Cópia 600 X 600; Velocidade de 2.500,17 2 UND Homologado 
 Impressão 30 Ppm Preto e Branco; Capacidade da Bandeja 150    

 Páginas; Ciclo Mensal 30.000 Páginas; Fax 33.6kbps Opcional;    

 Interfaces Usb, Rede Ethernet 10/100 e Wifi 802.11 B/g/n ;    

 Frente e Verso Automático; O Produto Deverá Ser Novo, Sem    

 Uso, Reforma Ou Recondicionamento; Garantia Mínima de 12    

 
0017 

Meses. 

Longarina; Assento/encosto Em Polipropileno; 03 Lugares 
 

534,00 
 

20 UN 
 

Homologado 

0018 
Mesa de Escritório; 02 Gavetas, Material de Confecção - 
Madeira/ Mdp/ Mdf/ Similar; Composição Simples 

Mesa de Exames; Material de Confecção Em Aço Carbono 

345,80 8 UND Homologado 

0019 Pintado/ Aço Inox; Capacidade Mínima de 150 Kg; Estrututa - de 

02 Gavetas 

0020 
Mesa de Reunião; Redonda de 1,20 D; Em Madeira/ Mdp/ Mdf/ 
Similar 

0021 
Mesa Para Computador; Material de Confecção - Madeira/ Mdp/ 
Mdf/ Similar; Com 02 Gavetas 

0022 
Mocho; Material de Confecção Em Aço Carbono; Possui Encosto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentos Anexados ao Processo 

 

Data Documento 

11/08/2020 edital proposta.pdf 

 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
 

Data Assunto Frase 

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 019/2020. 

17/08/2020 - 09:39 
Impugnação enviada para o 
processo 019/2020 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 
 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

 
Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,10,11,13 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,8,17 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,12,19 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 
0023 

Regulagem de Altura A Gás 

Negatoscópio; Tipo - Lâmpada Led/ 2 Corpos 

 
655,75 

 
2 UN 

 
Homologado 

 
 
 

 
0024 

No-Break (para Computador/impressora), Especificação Mínima: 

Que Esteja Em Linha de Produção Pelo Fabricante; No-Break 

Com Potência Nominal de 1,2 Kva; Potência Real Mínima de 

600w; Tensão Entrada 115/127/220 Volts (em Corrente 

Alternada) Com Comutação Automática; Tensão de Saída 
110/115 Ou 220 Volts (a Ser Definida Pelo Solicitante); Alarmes 

 
 
 

 
1.023,33 

 
 
 

 
3 UN 

 
 
 

 
Homologado 

 Audiovisual; Bateria Interna Selada; Autonomia A Plena Carga 

Mínimo 15 Minutos Considerando Consumo de 240 Wats; Possuir 

No Mínimo 06 Tomadas de Saída Padrão Brasileiro; O Produto 

Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento; 
Garantia de 12 Meses 

   

 
 
 
 
 
 
0025 

Roteador (lan), Deve Estar Em Linha de Produção Pelo 

Fabricante; - Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou 

Recondicionamento; - Deverá Suportar Taxa de Transferência de 

No Mínimo 300 (trezentos) Mbps e Suportar No Mínimo Os 

Seguintes Padrões: Ieee 802.11 B/g/n. - Mínimo de 04 (quatro) 

Portas Lan 10/100 Mbps Fast Ethernet Mdi/mdxi. - Mínimo 01 

(uma) Porta Wan Que Suporte de Endereço Ip Estático, Dhcp 
Client, Pppoe, Pptp e L2tp. - Mínimo 01 (uma) Porta Padrão Usb 

 
 
 
 
 
 

393,03 

 
 
 
 
 
 

1 UN 

 
 
 
 
 
 

Homologado 

 2.0. - Deverá Suportar No Mínimo Os Padrões de Criptografia 

Wpa e Wep. - Possuir Sistema de Segurança de Duplo Firewall 

(spi e Nat). - Mínimo de 02 (duas) Antenas Desmontáveis de 03 

Dbi Tipo Bipolar. - Potência Mínima de Saída de 17 Dbm. - 

Suportar Dmz. - Deverá Suportar Filtro de Endereços de Mac e 

Ip. - Deverá Possuir Engenharia de Tráfego Qos. - Garantia de 12 
Meses 

   

 
 

0026 

Tablet 7 Polegadas, Sistema Operacional Android 4.4 Ou 

Superior, Tela de 7 Polegadas Com Tecnologia Lcd Ou Led; 

Processador No Minímo Quad Core 1.3 Ghz Ou Similar; Memória 
Interna de 8gb Ou Superior; Deve Possuir Slot Para Cartão de 

 
 

1.493,50 

 
 

24 UND 

 
 

Homologado 

 Memória Micros; Câmera Traseira de No Mínimo 2mp Ou 

Superior; Conexão Usb, Wifi, Bluetooth e 3g. Deve Possuir 

Sistema de Gps Integrado. 

   

 

1.143,50 4 UN Homologado 

 
666,25 

 
3 UN 

 
Homologado 

407,50 8 UN Homologado 

494,70 2 UN Homologado 

 



Data Assunto Frase 
 

 
24/08/2020 - 11:44 

Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,22,25 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,21,23 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:44 
Negociação aberta para o 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 24,26 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:46 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:46 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:49 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:52 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:53 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:56 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 11:59 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

 

24/08/2020 - 12:06 
Agendamento da data limite 
da fase de negociação 

 

24/08/2020 - 12:21 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/08/2020 às 14:30. 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 
 

24/08/2020 - 12:35 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

 
Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 12:55 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 12:58 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 14:42 
Negociação aberta no 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 14:52 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0026 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

24/08/2020 - 14:55 
Mensagem para negociação 
no processo 019/2020 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

03/09/2020 - 09:11 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 



Data Assunto Frase 
 

 
03/09/2020 - 09:14 

Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0018 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

03/09/2020 - 09:15 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0019 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

03/09/2020 - 09:16 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

03/09/2020 - 09:17 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0017 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

22/09/2020 - 09:49 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

22/09/2020 - 09:50 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0020 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

22/09/2020 - 10:14 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0016 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

22/09/2020 - 10:14 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0024 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

22/09/2020 - 10:15 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0026 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

23/09/2020 - 15:17 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

09/10/2020 - 17:15 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

16/10/2020 - 15:02 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

16/10/2020 - 15:21 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0026 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

19/10/2020 - 12:53 
Negociação aberta no 
processo 019/2020 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0009 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

19/10/2020 - 13:00 
Intenção de recurso enviada 
para o processo 019/2020 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 019/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

 

 Vencedores  
 

Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total 

 
0001 

AMALGADOR 
ODONTOLÓGICO; TIPO 

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
SCHUSTER 

SCHUSTER COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS 

 
1.015,97 

 
1.015,97 

 CAPSULAR; DIGITAL   ODONTO   

 AR CONDICIONADO;      

0002 
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 

POLYMEDH.EIRELI PHILCO 
PHILCO ELETRÔNICOS 

S.A 
1.635,78 26.172,48 

 

 

SÓ AÇO INDUSTRIAL 
518,39 7.257,46 

LTDA 

 
 
 

SÓ AÇO INDUSTRIAL 
637,23 5.735,07 

LTDA 

 
 
 
 

STERMAX PRODUTOS 
3.024,96 6.049,92 

MÉDICOS LTDA 

 
 

 
0,00 0,00 

 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇAO 

QUENTE E FRIO 

 

 
 

0003 

ARMÁRIO; CAPACIDADE 

MÍNIMA DA PRATILEIRA DE 40 

KG; MATERIAL DE 
CONFECÇÃO EM AÇO INOX; 

 
 

POLYMEDH.EIRELI 

 
 

SÓ AÇO 

 ALTURA DE 100 A 210 CM X 

LARGURA DE 70 A 110 CM/03 

OU 04 

  

 

0004 

ARQUIVO COM DELIZAMENTO 
DA GAVETA TIPO TRILHO 
TELESCÓPIO; 

 

POLYMEDH.EIRELI 

 

SÓ AÇO 

 CONFECCIONADO EM AÇO; DE 

04 GAVETAS 

  

 
 

0005 

AUTOCLAVE HORIZONTAL SW 

MESA; CÂMARA DE 

ESTERILIZAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL; MODO DE 

 
 

POLYMEDH.EIRELI 

 
 

STERMAX 

 OPERAÇÃO DIGITAL/COM 

CAPACIDADE DE 21 a 25 

LITROS; 

  

 
0006 * 

BALDE A PEDAL; MATERIAL DE 

CONFECÇÃO/ CAPACIDADE 
AÇO INOX/ DE 30L ATÉ 49L 

  

 



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total 
 

 

 
0007 

BEBEDOURO/ PURIFICADOR; 

TIPO PRESSÃO COLUA 

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
LIBELL 

LIBELL 
ELETRODOMÉSTICOS 

 
650,00 

 
1.300,00 

 SIMPLES   LTDA   

 
0008 

CADEIRA; ASSENTO/ ENCOSTO 
EM POLIPROPILENO, EM AÇO 

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
119,56 

 
1.076,04 

 FERRO PINTADO   EIRELI   

 COMPUTADOR (DESTOP- 

BÁSICO), Especificação 

mínima: que esteja em linha 

de produção pelo fabricante; 

computador desktop com 

processador no mínimo Intel 

core i3 ou AMD a10 ou 

similar; possuir 1 (um) disco 

rígido de 500 gigabyte; 

memória RAM de 08 (oito) 

gigabytes, em 02 (dois) 

módulos idênticos de 04 

(quatro) gigabytes cada, do 

tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ 

ou superior, operando em 

modalidade dual CHANNEL; a 

placa principal deve ter 

arquitetura ATX, MICROATX, 
BTX ou MICROBTX, conforme 

     

0009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0010 

 
 

0011 

 
 

0012 

 

 
0013 

 
 

0014 * 

 
 

0015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0016 

padrões estabelecidos e 

divulgados no sítio 

www.formfactors.org, 

organismo que define os 

padrões existentes; possuir 

pelo menos 01 (um) slot PCI- 

EXPRESS 2.0 x16 ou superior; 

possuir sistema de detecção 

de intrusão de chassis, com 

acionador instalado no 

gabinete; o adaptador de 

vídeo integrado deverá ser 

no mínimo de 01 (um) 

gigabyte de memória, possuir 

suporte ao MICROSOFT 

DIRECTX 10.1 ou superior, 

suportar monitor estendido, 

possuir no mínimo 02 (duas) 

saídas de vídeo, sendo pelo 

menos 01 (uma) digital do 

tipo 

ESFIGMAMONÔMETRO 

ADULTO; TIPO ANALÓGICO EM 

MATERIAL DE CONFECÇÃO DA 

BRAÇADEIRA EM NYLON 

ESFIGMAMONÔMETRO 

INFANTIL; TIPO ANALÓGICO / 

MATERIAL DE CONFECÇÃO EM 

TECIDO EM ALGODÃO 

ESTANTE; EM AÇO OU FERRO 

PINTADO; 

CAPACIDADE/PRATILEIRAS DE 

101 A 200 KG; COM REFORÇO 

ESTETOSCÓPIO ADULTO; TIPO 

DUPLO; AUSCULTADOR AÇO 

INOXIDÁVEL 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL; 

AUCULTADOR AÇO 

INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO 

GELADEIRA/ REFRIGERADOR 

COM CAPACIDADE DE 260 A 

299 L 

IMPRESSORA LASER 

MULTIFUNCIONAL 

(COPIADORA, SCANNER E FAX 

OPCIONAL), Especificação 

mínima: que esteja em linha 

de produção pelo fabricante; 

impressora com tecnologia 

Laser ou Led; padrão de cor 

monocromático; tipo 

multifuncional (imprime, 

copia, digitaliza, fax); 

memória 128 MB; resolução 

de impressão 600 x 600 DPI; 

resolução de digitalização 

1200 x 1200 DPI; resolução 

de cópia 600 x 600; 

velocidade de impressão 30 

PPM preto e branco; 

capacidade da bandeja 150 

páginas; ciclo mensal 30.000 

páginas; fax 33.6kbps 

opcional; interfaces USB, 

rede ethernet 10/100 e WIFI 
802.11 b/g/n ; frente e verso 

automático; o produto 

deverá ser novo, sem uso, 

reforma ou 

recondicionamento; garantia 

mínima de 12 meses. 

POLYMEDH.EIRELI BRAZIL PC BRAZIL PC 3.808,00 60.928,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
PREMIUM 

WENZHOU KANGJU 
MEDICAL INSTRUMENTS 

 
83,47 

 
834,70 

  CO. L   

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
PREMIUM 

WENZHOU KANGJU 
MEDICAL INSTRUMENTS 

 
92,41 

 
924,10 

  CO. L   

 
 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 

SÓ AÇO 

 
SÓ AÇO INDUSTRIAL 

 
 

227,55 

 
 

2.730,60 

 

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 

POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seventec Tecnologia e Informática 

Ltda Me 

 LTDA 

 
NINGBO JIANGBEI 

 

PREMIUM TENSO MEDICAL 

INSTRUMENT 

99,86 798,88 

  
0,00 0,00 

 
CONSUL 

 
WHIRPOOL S.A 

 
1.317,13 

 
2.634,26 

 
 
 
 
 

 
M428FDW 

 
 
 
 
 

 
HP 

 
 
 
 
 

 
2.146,99 

 
 
 
 
 

 
4.293,98 

 

http://www.formfactors.org/
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0017 

LONGARINA; 
ASSENTO/ENCOSTO EM 

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
340,00 

 
6.800,00 

 POLIPROPILENO; 03 LUGARES   EIRELI   

 MESA DE ESCRITÓRIO; 02 
GAVETAS, MATERIAL DE 

   
RS DOS SANTOS 

  

0018 CONFECÇÃO - MADEIRA/ 

MDP/ MDF/ SIMILAR; 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

POLYMEDH.EIRELI RS MÓVEIS COMERCIO DE MÓVEIS 

EIRELI 

239,12 1.912,96 

 MESA DE EXAMES; MATERIAL      

 
0019 

DE CONFECÇÃO EM AÇO 

CARBONO PINTADO/ AÇO 

INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 

 
POLYMEDH.EIRELI RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 

COMERCIO DE MÓVEIS 

EIRELI 

 
730,62 2.922,48 

 
 
 

 
 

0021 

 
 

 
0022 

MESA PARA COMPUTADOR; 

MATERIAL DE CONFECÇÃO - 

MADEIRA/ MDP/ MDF/ 

SIMILAR; COM 02 GAVETAS 

MOCHO; MATERIAL DE 

CONFECÇÃO EM AÇO 

CARBONO; POSSUI ENCOSTO; 

REGULAGEM DE ALTURA A 

GÁS 

NEGATOSCÓPIO; TIPO - 

 
 

POLYMEDH.EIRELI RS MÓVEIS 

 
 

 
POLYMEDH.EIRELI RS MÓVEIS 

 
RS DOS SANTOS 

COMERCIO DE MÓVEIS 

EIRELI 

 
RS DOS SANTOS 

COMERCIO DE MÓVEIS 

EIRELI 

 
RS DOS SANTOS 

 
 

265,68 2.125,44 

 
 

 
209,00 418,00 

0023 
LÂMPADA LED/ 2 CORPOS 

POLYMEDH.EIRELI RS MÓVEIS 

NO-BREAK (PARA 

COMPUTADOR/IMPRESSORA), 

Especificação mínima: que 

esteja em linha de produção 

pelo fabricante; no-break 

com potência nominal de 1,2 

kva; potência real mínima de 

600w; tensão entrada 

115/127/220 volts (em 

corrente alternada) com 

comutação automática; 

COMERCIO DE MÓVEIS 

EIRELI 

332,10 664,20 

0024 
tensão de saída 110/115 ou POLYMEDH.EIRELI NHS 

NHS SISTEMAS
 

ELETRÔNICOS LTDA 
679,24 2.037,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TP-LINK TECNOLOGIA 

DO BRASIL LTDA 
290,00 290,00 

 150 KG; ESTRUTUTA - DE 02 

GAVETAS 

 

 
0020 

MESA DE REUNIÃO; REDONDA 
DE 1,20 D; EM MADEIRA/ 

 
POLYMEDH.EIRELI 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
332,10 

 
996,30 

 MDP/ MDF/ SIMILAR   EIRELI   

 

 220 volts (a ser definida pelo 

solicitante); alarmes 

audiovisual; bateria interna 

selada; autonomia a plena 

carga mínimo 15 minutos 

considerando consumo de 

240 wats; possuir no mínimo 

06 tomadas de saída padrão 

brasileiro; o produto deverá 

ser novo, sem uso, reforma 

ou recondicionamento; 
garantia de 12 meses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0025 

ROTEADOR (LAN), Deve estar 

em linha de produção pelo 

fabricante; - Deverá ser 

novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; - Deverá 

suportar taxa de 

transferência de no mínimo 

300 (trezentos) Mbps e 

suportar no mínimo os 

seguintes padrões: IEEE 

802.11 b/g/n. - Mínimo de 04 

(quatro) portas LAN 10/100 

Mbps Fast Ethernet 

MDI/MDXI. - Mínimo 01 (uma) 

porta WAN que suporte de 

endereço IP estático, DHCP 
client, PPPoE, PPTP e L2TP. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLYMEDH.EIRELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP-LINK 

 Mínimo 01 (uma) porta 

padrão USB 2.0. - Deverá 

suportar no mínimo os 

padrões de criptografia WPA 

e WEP. - Possuir sistema de 

segurança de duplo firewall 

(SPI e NAT). - Mínimo de 02 

(duas) antenas desmontáveis 

de 03 dBi tipo bipolar. - 

Potência mínima de saída de 

17 dBm. - Suportar DMZ. - 

Deverá suportar filtro de 

endereços de MAC e IP. - 

Deverá possuir engenharia de 

tráfego QoS. - Garantia de 12 
meses 
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TABLET 7 POLEGADAS, 

Sistema operacional Android 

4.4 ou superior, tela de 7 

polegadas com tecnologia 

LCD ou LED; Processador no 

minímo Quad Core 1.3 GHz 

 
0026 

ou similar; Memória interna 

de 8GB ou superior; Deve 

possuir SLOT para cartão de 

memória micros; Câmera 

traseira de no mínimo 2MP 

ou superior; Conexão USB, 

Wifi, Bluetooth e 3G. Deve 

possuir sistema de GPS 

integrado. 

 
POLYMEDH.EIRELI MULTILASER 

MULTILASER 
960,48 23.051,52 

INDUSTRIAL S.A 

 

Itens marcados com "*" estão cancelados. 

 

Declarações Obrigatórias 
 

Título Declaração 

Declaração de Garantia Contratual 
Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme 
prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato. 

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

Declaração de Não-Emprego de 

Menores 

Declaração de Inexistência de 

Impeditivos 

Declaração de Conhecimento do 

Edital 

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. 

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. 

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes. 

 

Propostas Enviadas 

0001 - AMALGADOR ODONTOLÓGICO; TIPO CAPSULAR; DIGITAL 
 

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

 
123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
16:30:21 

ECCEL / EC-MIX ECCEL 1.237,23 1.237,23 Sim 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 - 

14:50:54 
SCHUSTER 

SCHUSTER COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTO 

1.237,23 1.237,23 Não 

GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

MUNDI EQUIPAMENTOS 

09.721.729/0001-21 
20/08/2020 -

 
17:26:36 

21/08/2020 - 

ECEL-ECMIX ECEL-ECMIX 1.237,23 1.237,23 Sim 

MEDICOS ODONTOLOGICOS 

VETERINÁRIOS EIRELI - ME 

20.371.330/0001-09 
16:35:11 

EC-MIX ECEL 1.237,23 1.237,23 Sim 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
09:41:26 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
10:59:35 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
14:28:15 

Gnatus Gnatus 1.748,00 1.748,00 Sim 

 
ALTMIX ALT EQUIPAMENTOS 1.237,23 1.237,23 Sim 

 
YG-100 KONDENTECH 1.230,00 1.230,00 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:45:18 

Betaniamed Comercial Ltda 09.560.267/0001-08 
23/08/2020 -

 
16:38:16 

KONDENTCH KONDENTCH 1.235,00 1.235,00 Sim 

 
DENTMIX DENTEMED 537,00 537,00 Sim 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

NOVAMED PRODUTOS PARA 

SAÚDE EIRELI 

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 -

 
00:55:22 

33.617.642/0001-93 
24/08/2020 -

 
07:13:06 

KONDENTECH KONDENTECH 1.237,23 1.237,23 Sim 

 
YG-100 KODENTECH 2.000,00 2.000,00 Sim 

 

 

0002 - AR CONDICIONADO; CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇAO QUENTE E FRIO 
 

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

 
123/2006 

18/08/2020 - 

16:33:28 
AGRATTO AGRATTO 2.484,88 39.758,08 Sim 

20/08/2020 - 

14:51:13 

21/08/2020 - 

PHILCO 
PHILCO ELETRÔNICOS 
S.A 

2.484,88 39.758,08 Não 

 
 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

17:06:15 
HWQ 9000 ELGIN 2.484,86 39.757,76 Sim 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 - 

AGRATO AGRATO 820,00 13.120,00 Sim 
09:42:39 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 - 

9BTUS ELGIN 2.484,88 39.758,08 Sim 
10:59:49 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 - 

9.000BTUS AGRATTO 2.400,00 38.400,00 Sim 
14:29:30 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 - 

ECST9QFR4-02 AGRATTO 2.479,00 39.664,00 Sim 
18:25:57 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - EPP 
21.997.155/0001-14 

22/08/2020 -
 

22:22:38 

42MAQA09S5 

38KQX09S5 
Springer/Midea 2.484,88 39.758,08 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA    14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:46:38 

AGRATTO 9.000 

BTU`S 
AGRATTO 2.485,00 39.760,00 Sim 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 
34.822.886/0001-70 

23/08/2020 -
 

11:55:01 
HWQ ELGIN 2.484,88 39.758,08 Sim 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

22:11:55 
PH9000QFM 

PHILCO / PHILCO 

ELETRONICOS DO BRASIL 
2.484,00 39.744,00 Sim 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

LIBERTY PRO INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

 
33.848.018/0001-05 

DE INFORMATICA - EIRELI  

 



 

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

 
 

MERCADORIAS EIRELI 00:56:11 

 
SAÚDE EIRELI 07:13:57 

 

0003 - ARMÁRIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATILEIRA DE 40 KG; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOX; ALTURA DE 100 A 210 

CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04 
 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
16:34:23 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 - 

14:51:32 

 
SÓ AÇO SÓ AÇO 

SÓ AÇO 
SÓ AÇO INDUSTRIAL 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 
05.048.534/0001-01 

22/08/2020 -
 

09:43:48 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 
30.313.649/0001-23 

22/08/2020 - 
- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

11:00:01 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
17:16:19 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:26:19 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:48:02 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 00:57:00 

 
SAÚDE EIRELI 07:14:43 

 

0004 - ARQUIVO COM DELIZAMENTO DA GAVETA TIPO TRILHO TELESCÓPIO; CONFECCIONADO EM AÇO; DE 04 GAVETAS 
 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
16:35:17 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 - 

14:51:54 

 
SÓ AÇO SÓ AÇO 

SÓ AÇO 
SÓ AÇO INDUSTRIAL 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
09:44:55 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:00:52 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
17:16:41 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:26:43 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:49:17 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 00:57:36 

 
SAÚDE EIRELI 07:15:40 

 

0005 - AUTOCLAVE HORIZONTAL SW MESA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL/COM 

CAPACIDADE DE 21 a 25 LITROS; 
 

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

 
123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
16:37:54 

STERMAX STERMAX 4.372,50 8.745,00 Sim 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 - 

14:52:16 
STERMAX 

STERMAX PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA 

4.372,50 8.745,00 Não 

 
GDC DA SILVA COSTA 

09.721.729/0001-21 
ARAPONGAS 

MUNDI EQUIPAMENTOS 

MEDICOS ODONTOLOGICOS 20.371.330/0001-09 

VETERINÁRIOS EIRELI - ME 

20/08/2020 - 

17:27:20 

 
21/08/2020 - 

16:35:44 

ECEL- Autoclave de 

21 Litros EC21D 

 
ECEL- Autoclave de 21 

4.372,50 8.745,00 Sim 
Litros EC21D Adva 

SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:01:16 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
14:32:06 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA    14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:50:14 

Betaniamed Comercial Ltda 09.560.267/0001-08 
23/08/2020 -

 
16:38:39 

 
 

AUTOPRIME 21 - 

 

 
DENTEMED 2.550,00 5.100,00 Sim 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

NOVAMED PRODUTOS PARA 

SAÚDE EIRELI 

30.317.183/0001-34 
23/08/2020 -

 
22:14:19 

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 -

 
00:58:53 

05.048.534/0001-01 
24/08/2020 -

 
05:45:45 

33.617.642/0001-93 
24/08/2020 -

 
07:16:24 

 123/2006 
T.O. PINHEIRO COMERCIO DE   

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 - 

AGRATTO
 

AGRATTO 1.290,00 20.640,00 Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
ECST9QFR4-02

 
AGRATTO 3.000,00 48.000,00 Sim 

 

 
PADRÃO 

LTDA 

MODELO MOVEIS 

 
990,00 

 
13.860,00 

 
Sim 

EXECUTIVO NOBRE MOVEIS 754,75 10.566,50 Sim 

PA90 NOBRE 750,00 10.500,00 Sim 

AP-02E SO AÇO 749,00 10.486,00 Sim 

ELITE AÇO ELITE AÇO 750,00 10.500,00 Sim 

AA-2P 
SO AÇO / SO AÇO 

754,00 10.556,00 Sim 

 
EIRELI 22:12:20 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE    
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
SÓ AÇO

 

INDUSTRIAL 

SÓ AÇO 

 
754,75 

 
10.566,50 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
ARMARIO

 
SÓ AÇO 1.000,00 14.000,00 Sim 

 

 
4 GAVETAS 

LTDA 

MODELO MOVEIS 

 
990,00 

 
8.910,00 

 
Sim 

arquivo NOBRE MOVEIS 855,40 7.698,60 Sim 

4GVTAS NOBRE 850,00 7.650,00 Sim 

AQ-04E SO AÇO 849,00 7.641,00 Sim 

ELITE AÇO ELITE AÇO 852,00 7.668,00 Sim 

AA-4G 
SO AÇO / SO AÇO 

855,00 7.695,00 Sim 

 
EIRELI 22:13:28 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
SÓ AÇO

 

INDUSTRIAL 

SÓ AÇO 

 
855,40 

 
7.698,60 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
ARQUIVO

 
SÓ AÇO 1.000,00 9.000,00 Sim 

 

Adva 

 
21 L DIGITAL PLUS 

 
 

ALT 

 
 

4.372,50 

 
 

8.745,00 

 
 

Sim 

ALT 21 PLUS ALT EQUIPAMENTOS 4.372,50 8.745,00 Sim 

21L SANTAREM 4.370,00 8.740,00 Sim 

STERMAX STERMAX 4.370,00 8.740,00 Sim 

 

110 OU 220V 

BOX EXTRA 

 
ESTERMAX / STERMAX 

 
4.372,00 

 
8.744,00 

 
Sim 

KONDENTECH KONDENTECH 4.372,50 8.745,00 Sim 

SUPER TOP STERMAX 4.300,00 8.600,00 Sim 

21 LITROS EXTRA STERMAX 6.000,00 12.000,00 Sim 

 

 

754,75 

 

10.566,50 

123/2006 

Sim 

754,75 10.566,50 Não 

 

 

855,40 

 

7.698,60 

123/2006 

Sim 

855,40 7.698,60 Não 

 



 

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

 
123/2006 

Rafael Soares Cornetta 

37224601829 
27.302.069/0001-26 

24/08/2020 -
 

07:59:36 
Alt 21L D Alt 4.459,00 8.918,00 Sim 

 

 

0006 - BALDE A PEDAL; MATERIAL DE CONFECÇÃO/ CAPACIDADE AÇO INOX/ DE 30L ATÉ 49L 
 

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

 
123/2006 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 - 

TRAVEL MAX TRAVEL MAX 360,00 360,00 Sim 
09:51:00 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 
T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

30.317.183/0001-34 
23/08/2020 -

 
22:15:06 

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 -

 

AGATA 
MOR / METALURGICA 
MOR 

360,00 360,00 Sim 

MERCADORIAS EIRELI 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

01:01:35 
MC MOVEIS MC MOVEIS 361,25 361,25 Sim 

05.048.534/0001-01 
24/08/2020 - 

30 litros MODELO MOVEIS 560,00 560,00 Sim 
05:45:36 

 

 

0007 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR; TIPO PRESSÃO COLUA SIMPLES 
 

Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário  Valor Total 
LC

 

0 - 

 
0 - 

 
 

0 - 

 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 
05.048.534/0001-01 

22/08/2020 -
 

09:48:01 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 
30.313.649/0001-23 

22/08/2020 - 
- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

11:01:31 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
17:33:26 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:27:08 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:51:50 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

NOVAMED PRODUTOS PARA 

SAÚDE EIRELI 

30.317.183/0001-34 
23/08/2020 -

 
22:15:35 

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 -

 
01:02:13 

33.617.642/0001-93 
24/08/2020 -

 
07:17:28 

 

 

0008 - CADEIRA; ASSENTO/ ENCOSTO EM POLIPROPILENO, EM AÇO FERRO PINTADO 
 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
16:40:03 

20/08/2020 - 
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

14:53:10 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
09:48:50 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:01:47 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
14:34:25 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:27:30 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:52:40 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:03:00 

 
SAÚDE EIRELI 07:18:32 

 

0009 - COMPUTADOR (DESTOP-BÁSICO), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador 
desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória 

RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou 
superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, 

conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; 
possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com 

acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, 
possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de 

vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
LC

 
123/2006 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 
20.121.311/0001-16 

18/08/2020 -
 

16:48:00 
BRAZIL PC/CORE I3 6100 BRAZIL PC 3.808,00 60.928,00 Sim 

 123/2006 

K KARINA 1.100,50 2.201,00 Sim 

 
LIBELL 

LIBELL 
ELETRODOMÉSTICOS 

 
1.100,50 

 
2.201,00 

 
Não 

 LTDA    

K40C PRESSÃO KARINA 1.100,48 2.200,96 Sim 

PURIPRESS-40 IBBL 1.684,00 3.368,00 Sim 

GF2000 IBBL 1.100,50 2.201,00 Sim 

BRX BEGEL 1.100,00 2.200,00 Sim 

PLI BELLIERE 1.089,00 2.178,00 Sim 

NEWP NEWP 1.099,00 2.198,00 Sim 

GHP BELLIERE / BELLIERE 1.100,00 2.200,00 Sim 

BELLIERE BELLIERE 1.100,50 2.201,00 Sim 

COLUNA LIBELL 2.000,00 4.000,00 Sim 

 

Fornecedor CNPJ/CPF Data 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/202

 
16:38:41 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/202

 
14:52:51 

LIBERTY PRO INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 33.848.018/0001-05 

21/08/202
 17:06:46 

DE INFORMATICA - EIRELI  

 

 

RS MÓVEIS 

 

RS MÓVEIS 

 

159,17 

 

1.432,53 

123/2006 

Sim 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
159,17 

 
1.432,53 

 
Não 

 EIRELI    

PADRÃO MODELO MOVEIS 198,00 1.782,00 Sim 

CADEIRA FIXA NOBRE MOVEIS 159,17 1.432,53 Sim 

FIXO NOBRE 150,00 1.350,00 Sim 

CAD-FIXA RS MOVEIS 149,00 1.341,00 Sim 

CASTOFAR CASTOFAR 157,00 1.413,00 Sim 

CF-01TH 
TECH MOVEIS / TH 

150,00 1.350,00 Sim 

 
EIRELI 22:16:04 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
MC MOVEIS

 

COMERCIO DE MOVEIS 

MC MOVEIS 

 
159,17 

 
1.432,53 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
CADEIRA

 
R. S. MÓVEIS 200,00 1.800,00 Sim 

 

http://www.formfactors.org/


 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
LC

 
123/2006 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 -

 
14:53:32 

BRAZIL PC BRAZIL PC 4.684,44 74.951,04 Não 

rd negocios de 

informatica ltda epp 

LIBERTY PRO INDUSTRIA 

21.972.444/0001-69 
21/08/2020 -

 
14:41:17 

dt04 deutel 3.500,00 56.000,00 Sim 

E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - EIRELI 
SERRANA DISTRIBUIDORA 

33.848.018/0001-05 
21/08/2020 -

 
17:07:32 

 
30.313.649/0001-23 

22/08/2020 -
 

GOV UBS HT 

AMD/8GB/500GB/DVD/WIFI/S.INTR 
MARCA PROPRIA 3.807,98 60.927,68 Sim 

LTDA - EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI 

11:02:01 
I3 INTEL 3.808,00 60.928,00 Sim 

31.496.882/0001-51  
22/08/2020 - 

STYLLUS ICC 3.800,00 60.800,00 Sim 
17:54:21 

29.563.124/0001-67  
22/08/2020 - 

MICROBPCHO BRASIL PC 3.749,00 59.984,00 Sim 
18:27:54 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - EPP 

S. J. OLIVEIRA VELOSO 

LTDA 

21.997.155/0001-14  
22/08/2020 - 

DTM12A710 TERAVIX/MICROTÉCNICA   3.808,00 60.928,00 Sim 
22:25:10 

14.764.571/0001-07  
23/08/2020 - 

DATEN BEGINNER DATEN BEGINNER 3.805,00 60.880,00 Sim 
09:54:17 

bd informática ltda 32.109.914/0001-81 
23/08/2020 -

 
15:07:17 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 - 

bd 1001 bd informatica 3.800,00 60.800,00 Sim 

EIRELI 22:16:50 
PCI3 BRAZIL PC / BRAZIL PC 3.808,00 60.928,00 Sim 

T.O. PINHEIRO COMERCIO 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 

DE MERCADORIAS EIRELI 

Nortemed Distribuidora 

de Produtos Medicos 

Ltda 

Preview Industria e 

 

 
05.048.534/0001-01 

01:04:01 
POSITIVO POSITIVO 3.808,00 60.928,00 Sim 

24/08/2020 - 
ICC ICC 3.590,00 57.440,00 Sim 

05:48:01 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - ME 

02.544.606/0001-13 
24/08/2020 -

 
07:50:38 

R2 
ROMAZE IND. E COM.DE 

COMPUTADORES LTDA. 
3.808,00 60.928,00 Sim 

 

 

 

0010 - ESFIGMAMONÔMETRO ADULTO; TIPO ANALÓGICO EM MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA EM NYLON 
 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante 
Valor 

Valor Total 
LC

 
 

16:48:30 

 

 
Produtos Medicos Ltda 09:50:37 

 
LTDA - EPP 11:02:14 

 
HOSPITALARES LTDA. 14:35:51 

 
09:55:00 

 
MERCADORIAS EIRELI 01:04:39 

 
SAÚDE EIRELI 07:20:03 

 

0011 - ESFIGMAMONÔMETRO INFANTIL; TIPO ANALÓGICO / MATERIAL DE CONFECÇÃO EM TECIDO EM ALGODÃO 
 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante 
Valor 

Valor Total 
LC

 
 

16:49:34 

 

 
Produtos Medicos Ltda 09:51:09 

 
LTDA - EPP 11:02:30 

 
HOSPITALARES LTDA. 14:36:31 

 
09:56:27 

 
MERCADORIAS EIRELI 01:05:53 

 
SAÚDE EIRELI 07:20:41 

 

0012 - ESTANTE; EM AÇO OU FERRO PINTADO; CAPACIDADE/PRATILEIRAS DE 101 A 200 KG; COM REFORÇO 
 

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

 
123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
16:51:29 

SÓ AÇO SÓ AÇO 361,80 4.341,60 Sim 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 - 

14:54:49 
SÓ AÇO 

SÓ AÇO INDUSTRIAL 
361,80 4.341,60 Não 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
09:51:38 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:02:48 

 Unitário  123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO    20.121.311/0001-16    
18/08/2020 - 

ACCUMED ACCUMED 109,07 1.090,70 Sim 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10    
20/08/2020 - 

PREMIUM 14:54:05 

WENZHOU KANGJU 
MEDICAL INSTRUMENTS 

 
109,07 

 
1.090,70 

 
Não 

 CO. L    

Nortemed Distribuidora de 
05.048.534/0001-01    

22/08/2020 - 
PREMIUM

 
G-TECH 110,00 1.100,00 Sim 

SERRANA DISTRIBUIDORA 
30.313.649/0001-23    

22/08/2020 - 
PREMIUM

 
ACCUMED 109,07 1.090,70 Sim 

MC COM. DE EQUIP. 
31.496.882/0001-51    

22/08/2020 - 
ADULTO

 
PREMIUM 109,00 1.090,00 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA    14.764.571/0001-07   
23/08/2020 - 

ANEROIDE PREMIUM 109,00 1.090,00 Sim 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE   
32.724.354/0001-75   

24/08/2020 - 
PREMIUM

 
PREMIUM 109,07 1.090,70 Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93    

24/08/2020 - 
ESFIGMAMONOMETRO ACCUMED 150,00 1.500,00 Sim 

 

 Unitário  123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO    20.121.311/0001-16    
18/08/2020 - 

ACCUMED ACCUMED 105,51 1.055,10 Sim 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10    
20/08/2020 - 

PREMIUM 14:54:28 

WENZHOU KANGJU 
MEDICAL INSTRUMENTS 

 
105,51 

 
1.055,10 

 
Não 

 CO. L    

Nortemed Distribuidora de 
05.048.534/0001-01    

22/08/2020 - 
PREMIUM

 
G-TECH 119,00 1.190,00 Sim 

SERRANA DISTRIBUIDORA 
30.313.649/0001-23    

22/08/2020 - 
PREMIUM

 
ACCUMED 105,51 1.055,10 Sim 

MC COM. DE EQUIP. 
31.496.882/0001-51    

22/08/2020 - 
INFANTIL PREMIUM 105,00 1.050,00 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA    14.764.571/0001-07   
23/08/2020 - 

ANEROIDE PREMIUM 105,00 1.050,00 Sim 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE   
32.724.354/0001-75   

24/08/2020 - 
PREMIUM

 
PREMIUM 105,51 1.055,10 Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93    

24/08/2020 - 
ESFIGMAMONOMETRO ACCUMED 150,00 1.500,00 Sim 

 

 LTDA  

MODELO MOVEIS MODELO MOVEIS 310,00 3.720,00 Sim 

ESTANTE DE AÇO NOBRE MOVEIS 361,80 4.341,60 Sim 

 



 

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

 
123/2006 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
14:37:03 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:28:21 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
09:57:18 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:06:33 

 
SAÚDE EIRELI 07:21:24 

 

0013 - ESTETOSCÓPIO ADULTO; TIPO DUPLO; AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 
 

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

 
123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 - 

MACROSUL MACROSUL 332,70 2.661,60 Sim 
16:55:09 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 - 

14:55:10 
PREMIUM 

NINGBO JIANGBEI TENSO 
MEDICAL INSTRUMENT 

322,70 2.581,60 Não 

SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 - 

PREMIUM ACCUMED 322,70 2.581,60 Sim 
11:03:06 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 - 

ADULTO PREMIUM 320,00 2.560,00 Sim 
14:37:39 
23/08/2020 - 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75

 
MERCADORIAS EIRELI 

09:58:01 
PREMIUM PREMIUM 322,00 2.576,00 Sim 

24/08/2020 - 
PREMIUM PREMIUM 322,70 2.581,60 Sim 

01:07:11 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 
NOVAMED PRODUTOS PARA 

05.048.534/0001-01 
24/08/2020 - 

Rappaport Premium 322,70 2.581,60 Sim 
05:49:08 
24/08/2020 - 

SAÚDE EIRELI 
33.617.642/0001-93 

07:22:23 
ESTETOSCOPIO ACCUMED 500,00 4.000,00 Sim 

 

0014 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL; AUCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO 
 

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

 
123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 - 

MACROSUL MACROSUL 316,82 1.900,92 Sim 
16:56:57 

SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 
MC COM. DE EQUIP. 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 - 

PREMIUM ACCUMED 316,82 1.900,92 Sim 
11:03:23 
22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 
31.496.882/0001-51 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA  14.764.571/0001-07 

14:38:15 
INFANTIL PREMIUM 315,00 1.890,00 Sim 

23/08/2020 - 
PREMIUM PREMIUM 315,00 1.890,00 Sim 

09:58:56 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 
NOVAMED PRODUTOS PARA 

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 - 

PREMIUM PREMIUM 316,82 1.900,92 Sim 
01:07:53 

05.048.534/0001-01 
24/08/2020 - 

Rappaport Premium 316,00 1.896,00 Sim 
05:49:34 
24/08/2020 - 

SAÚDE EIRELI 
33.617.642/0001-93 

07:23:13 
ESTETOSCOPIO ACCUMED 500,00 3.000,00 Sim 

 

0015 - GELADEIRA/ REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 260 A 299 L 
 

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

 
123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 

 
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 
29.563.124/0001-67

 
SERVIÇOS EIRELI 

18/08/2020 - 
CONSUL CONSUL 1.461,33 2.922,66 Sim 

16:58:49 
20/08/2020 - 

CONSUL WHIRPOOL S.A 1.484,18 2.968,36 Não 
14:55:37 
22/08/2020 - 

CRA30 CONSUL 1.459,00 2.918,00 Sim 
18:29:08 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 - 

10:00:11 

CONSUL 261LT 
CONSUL 1.460,00 2.920,00 Sim 

CRA30 ABANA 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 
Nortemed Distribuidora de 

30.317.183/0001-34 
23/08/2020 -

 
22:17:54 

05.048.534/0001-01 
24/08/2020 -

 

RAC300 
ESMATEC / ESMALTEC 

S/A 
2.000,00 4.000,00 Sim 

Produtos Medicos Ltda 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

SAÚDE EIRELI 

05:50:21 
CYCLE DEFROST Electrolux 2.600,00 5.200,00 Sim 

24/08/2020 - 
CRA30 CONSUL 2.000,00 4.000,00 Sim 

07:23:37 
 

 

 

0016 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL), Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional 
(imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 
1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; 

ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. 

 

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

 
123/2006 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
16:59:22 

LEXMARK LEXMARK 2.500,17 5.000,34 Sim 

LIBERTY PRO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 33.848.018/0001-05 

DE INFORMATICA - EIRELI 

21/08/2020 - 
MB2236ADW LEXMARK 2.500,16 5.000,32 Sim 

17:08:31 

EIRELI 22:17:27 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
SÓ AÇO

 

INDUSTRIAL 

SÓ AÇO 

 
361,80 

 
4.341,60 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
ESTANTE

 
R. S. MÓVEIS 1.000,00 12.000,00 Sim 

 

EST30 NOBRE 360,00 4.320,00 Sim 

EA-05/30CR SO AÇO 349,00 4.188,00 Sim 

ELITE AÇO ELITE AÇO 360,00 4.320,00 Sim 

 
EA-6P 

SO AÇO / SO AÇO 
 

360,00 
 

4.320,00 
 

Sim 

 



 

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

 

Seventec Tecnologia e 

Informática Ltda Me 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

08.784.976/0001-04 
21/08/2020 -

 
17:14:13 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
09:56:27 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:03:42 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
18:09:05 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E  
29.563.124/0001-67 

22/08/2020 - 
SERVIÇOS EIRELI 18:29:36 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA    14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:00:51 

bd informática ltda 32.109.914/0001-81 
23/08/2020 -

 
15:10:47 

IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO  
20.081.724/0001-14 

23/08/2020 - 
DE PAPÉIS LTDA ME 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

20:57:15 

30.317.183/0001-34 
23/08/2020 -

 
22:18:14 

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 -

 
01:08:47 

 
DCP720P 

BROTHER / BROTHER 
2.500,00 5.000,00 Sim 

ELETRONICOS 

BROTHER BROTHER 2.500,17 5.000,34 Sim 
 

 

0017 - LONGARINA; ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO; 03 LUGARES 
 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
17:00:46 

20/08/2020 - 
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

14:55:54 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 
05.048.534/0001-01 

22/08/2020 -
 

09:57:32 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
30.313.649/0001-23 

22/08/2020 - 
- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

11:03:55 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
14:45:47 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:29:59 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:01:46 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:09:31 

 
SAÚDE EIRELI 07:24:23 

 

0018 - MESA DE ESCRITÓRIO; 02 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES 
 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
17:02:08 

20/08/2020 - 
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

14:57:05 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 
05.048.534/0001-01 

22/08/2020 -
 

09:58:02 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 
30.313.649/0001-23 

22/08/2020 - 
- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

11:04:09 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
18:14:45 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:30:17 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:02:42 

OFLEX NEW ULTRA 

LIGHT 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 ME-2GTH 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:10:04 

 
SAÚDE EIRELI 

 
07:25:09 

 
ESCRITORIO 

 

0019 - MESA DE EXAMES; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG; 
ESTRUTUTA - DE 02 GAVETAS 

 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
17:03:01 

20/08/2020 - 
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

14:57:19 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
09:58:50 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:05:00 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
18:20:58 

 123/2006 

M428FDW HP 2.500,00 5.000,00 Sim 

EPSON EPSON 2.470,00 4.940,00 Sim 

HLL2360DW BROTHER 2.500,17 5.000,34 Sim 

DCP2540 BROTHER 2.480,00 4.960,00 Sim 

DCP-L2540DW BROTHER 2.499,00 4.998,00 Sim 

BROTHER BROTHER 2.498,00 4.996,00 Sim 

MB2236ADW lexmark 2.500,00 5.000,00 Sim 

B215DNI XEROX 2.500,00 5.000,00 Sim 

 

 

RS MÓVEIS 

 

RS MÓVEIS 

 

534,00 

 

10.680,00 

123/2006 

Sim 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
534,00 

 
10.680,00 

 
Não 

 EIRELI    

3 LUGARES ARR OFFICE 780,00 15.600,00 Sim 

LONG3 NOBRE MOVEIS 534,00 10.680,00 Sim 

3L NOB 530,00 10.600,00 Sim 

LOG-03LUG RS MOVEIS 519,00 10.380,00 Sim 

CASTOFAR CASTOFAR 532,00 10.640,00 Sim 

CL-3LTH 
TECH MOVEIS / TH 

534,00 10.680,00 Sim 

 
EIRELI 22:18:41 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
MC MOVEIS

 

COMERCIO DE MOVEIS 

MC MOVEIS 

 
534,00 

 
10.680,00 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
3 LUGARES

 
R. S. MÓVEIS 1.000,00 20.000,00 Sim 

 

 123/2006 

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 345,80 2.766,40 Sim 

 RS DOS SANTOS    

RS MÓVEIS COMERCIO DE MÓVEIS 345,80 2.766,40 Não 

 EIRELI    

PADRÃO ARR OFFICE 445,00 3.560,00 Sim 

MESA P 

ESCRITORIO 

 
NOBRE MOVEIS 

 
345,80 

 
2.766,40 

 
Sim 

2GAV NOBRE 345,00 2.760,00 Sim 

MM-02G RS MOVEIS 339,00 2.712,00 Sim 

 

EIRELI 22:19:08 COMERCIO DE MOVEIS 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE    
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
MC MOVEIS MC MOVEIS 

 
345,80 

 
2.766,40 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - MESA DE 
R. S. MÓVEIS

 
700,00 5.600,00 Sim 

 

 123/2006 

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 1.143,50 4.574,00 Sim 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
1.143,50 

 
4.574,00 

 
Não 

 EIRELI    

PADRÃO ARR OFFICE 864,00 3.456,00 Sim 

METALIC MEDICA MT 300 1.143,50 4.574,00 Sim 

202B ARTMED 1.140,00 4.560,00 Sim 

 

OFLEX 343,00 2.744,00 Sim 

TECH MOVEIS / TH 
345,00 2.760,00 Sim 

 



 

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

 
123/2006 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 
29.563.124/0001-67 

22/08/2020 -
 

18:30:35 
MESA-EXA RS MOVEIS 1.099,00 4.396,00 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:03:22 

ARTMED ARTMED 1.141,00 4.564,00 Sim 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 ME-2GTH 

TECH MOVEIS / TH 
1.143,00 4.572,00 Sim 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:10:47 

 
SAÚDE EIRELI 07:25:52 

 

0020 - MESA DE REUNIÃO; REDONDA DE 1,20 D; EM MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 
 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
17:04:48 

20/08/2020 - 
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

14:57:34 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 
05.048.534/0001-01 

22/08/2020 -
 

09:59:21 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
30.313.649/0001-23 

22/08/2020 - 
- EPP 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

11:05:15 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:30:58 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:04:04 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:11:26 

 
SAÚDE EIRELI 07:26:30 

 

0021 - MESA PARA COMPUTADOR; MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COM 02 GAVETAS 
 

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

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/2020 -

 
17:05:41 

20/08/2020 - 
POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

14:57:57 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
10:00:13 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:31:21 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:04:53 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:12:15 

 
SAÚDE EIRELI 07:27:36 

 

0022 - MOCHO; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO; POSSUI ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS 
 

Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário  Valor Total 
LC

 

0 - 

 
0 - 

 
 

0 - 

 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
10:00:53 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:05:41 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
18:26:16 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:31:39 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:05:33 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:12:53 

 
SAÚDE EIRELI 07:28:18 

 

0023 - NEGATOSCÓPIO; TIPO - LÂMPADA LED/ 2 CORPOS 
 

EIRELI 22:19:36 COMERCIO DE MOVEIS  

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
MC MOVEIS

 
MC MOVEIS 1.143,50 4.574,00 Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
MESA DE EXAMES

 
R. S. MÓVEIS 2.000,00 8.000,00 Sim 

 

 

RS MÓVEIS 

 

RS MÓVEIS 

 

666,25 

 

1.998,75 

123/2006 

Sim 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
666,25 

 
1.998,75 

 
Não 

 EIRELI    

PADRÃO ARR OFFICE 730,00 2.190,00 Sim 

MESA REUNIAO NOBRE MOVEIS 666,25 1.998,75 Sim 

MESA-REU RS MOVEIS 649,00 1.947,00 Sim 

WORKFLEX WORKFLEX 665,00 1.995,00 Sim 

MR-01TH 
TECH MOVEIS / TH 

666,00 1.998,00 Sim 

 
EIRELI 22:20:13 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
MC MOVEIS

 

COMERCIO DE MOVEIS 

MC MOVEIS 

 
666,25 

 
1.998,75 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
MESA DE REUNIÃO R. S. MÓVEIS 1.000,00 3.000,00 Sim 

 

 

RS MÓVEIS 

 

RS MÓVEIS 

 

407,50 

 

3.260,00 

123/2006 

Sim 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
407,50 

 
3.260,00 

 
Não 

 EIRELI    

PADRÃO ARR OFFICE 480,00 3.840,00 Sim 

MESA-COMP RS MOVEIS 399,00 3.192,00 Sim 

WORKFLEX WORKFLEX 405,00 3.240,00 Sim 

MC-2GTH 
TECH MOVEIS / TH 

407,00 3.256,00 Sim 

 
EIRELI 22:20:51 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE    
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
MC MOVEIS

 

COMERCIO DE MOVEIS 

MC MOVEIS 

 
407,50 

 
3.260,00 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
MESA COMPUTADOR R. S. MÓVEIS 700,00 5.600,00 Sim 

 

 

RS MÓVEIS 

 

RS MÓVEIS 

 

494,70 

 

989,40 

123/2006 

Sim 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
494,70 

 
989,40 

 
Não 

 EIRELI    

MD200 GG 494,70 989,40 Sim 

PADRÃO ARR OFFICE 490,00 980,00 Sim 

MT110N METALIC MEDICAL 494,70 989,40 Sim 

MT 110N METALIC 490,00 980,00 Sim 

MOCHO-CRAG RS MOVEIS 489,00 978,00 Sim 

LARA BP PRETO LARA 493,00 986,00 Sim 

MG-01TH 
TECH MOVEIS / TH 

494,00 988,00 Sim 

 

Fornecedor CNPJ/CPF Data 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 
18/08/202

 
17:06:28 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/202

 
14:58:11 

MUNDI EQUIPAMENTOS 
MEDICOS ODONTOLOGICOS 20.371.330/0001-09 

21/08/202
 16:36:30 

VETERINÁRIOS EIRELI - ME  

 

EIRELI 22:21:18 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
MC MOVEIS

 

COMERCIO DE MOVEIS 

MC MOVEIS 

 
494,70 

 
989,40 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
MOCHO

 
R. S. MÓVEIS 900,00 1.800,00 Sim 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total 
LC

 

18/08/2020 - 

17:07:08 

20/08/2020 - 

14:58:35 

 
21/08/2020 - 

16:37:06 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
10:01:18 

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 
30.313.649/0001-23 

22/08/2020 - 
- EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

11:05:55 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
14:54:39 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:31:59 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:06:21 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

23/08/2020 -
 

 

MERCADORIAS EIRELI 01:13:29 

 
SAÚDE EIRELI 07:29:16 

 

0024 - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; 

no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente 

alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no 
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 

de 12 meses 
 

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

 
123/2006 

18/08/2020 - 

17:08:36 

20/08/2020 - 

14:58:51 

21/08/2020 - 

17:09:15 

 
 
 

COD 4432 UPS 

COMPACT PRO 

UNIVERSAL 1400V 

 
 

ELETRÔNICOS LTDA 

 
TS SHARA 1.023,32 3.069,96 Sim 

Nortemed Distribuidora de 

Produtos Medicos Ltda 

SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

05.048.534/0001-01 
22/08/2020 -

 
10:02:14 

30.313.649/0001-23 
22/08/2020 -

 
11:06:13 

31.496.882/0001-51 
22/08/2020 -

 
14:55:27 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:32:24 

LACERDA LACERDA 1.055,00 3.165,00 Sim 

NEW EASY WAY RAGTECH 1.023,33 3.069,99 Sim 

PRO1200 TS SHARA 1.000,00 3.000,00 Sim 

EASY WAY RAGTECH 999,00 2.997,00 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA    14.764.571/0001-07 
23/08/2020 -

 
10:07:06 

bd informática ltda 32.109.914/0001-81 
23/08/2020 -

 
15:12:15 

SMS SMS 1.021,00 3.063,00 Sim 

 
upcompactpro tsshara 1.000,00 3.000,00 Sim 

IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO 

DE PAPÉIS LTDA ME 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

20.081.724/0001-14 
23/08/2020 -

 
20:57:15 

30.317.183/0001-34 
23/08/2020 -

 
22:22:28 

32.724.354/0001-75 
24/08/2020 -

 
01:14:07 

RAGTECH EASY EAY 1200VA 990,00 2.970,00 Sim 

NEW ORION LACERDA / LACERDA        1.023,00 3.069,00 Sim 

SMS SMS 1.023,33 3.069,99 Sim 

 

0025 - ROTEADOR (LAN), Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; - Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os 

seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. - Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 
(uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 

2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e 
NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17 dBm. - Suportar 

DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - Garantia de 12 meses 
 

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

 
123/2006 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 
20/08/2020 -

 TP-LINK 
TP-LINK TECNOLOGIA DO 

393,03 393,03 Não 

 

Produtos Medicos Ltda 10:02:51 

 
HOSPITALARES LTDA. 14:56:17 

 
SERVIÇOS EIRELI 18:32:51 

 
10:07:50 

 
MERCADORIAS EIRELI 01:14:57 

 

0026 - TABLET 7 POLEGADAS, Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 

Processador no minímo Quad Core 1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de 

 
RS MÓVEIS 

 
RS MÓVEIS 

 
655,75 

 
1.311,50 

123/2006 

Sim 

 
RS MÓVEIS 

RS DOS SANTOS 
COMERCIO DE MÓVEIS 

 
655,75 

 
1.311,50 

 
Não 

 EIRELI    

MD400 GG 655,75 1.311,50 Sim 

PADRÃO ARR OFFICE 878,00 1.756,00 Sim 

MT486 METALIC MEDICAL 665,75 1.331,50 Sim 

CASAMEDICA CASAMEDICA 650,00 1.300,00 Sim 

NEG-LED RS MOVEIS 649,00 1.298,00 Sim 

TEC LUX TEC LUX 654,00 1.308,00 Sim 

NG-2CTH 
TECH MOVEIS / TH 

665,00 1.330,00 Sim 

 

Fornecedor CNPJ/CPF 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

MUNDI EQUIPAMENTOS 
MEDICOS ODONTOLOGICOS 

 
20.371.330/0001-09 

VETERINÁRIOS EIRELI - ME  

 

EIRELI 22:21:48 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE    
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
RS MOVEIS

 

COMERCIO DE MOVEIS 

RS MOVEIS 

 
655,75 

 
1.311,50 

 
Sim 

NOVAMED PRODUTOS PARA 
33.617.642/0001-93 

24/08/2020 - 
2 corpos

 
INALAMED 1.500,00 3.000,00 Sim 

 

14:59:14 

Nortemed Distribuidora de 
05.048.534/0001-01 

22/08/2020 - 
INTELBRAS

 

BRASIL LTDA 

INTELBRAS 

 
498,00 

 
498,00 

 
Sim 

MC COM. DE EQUIP. 
31.496.882/0001-51 

22/08/2020 - 
TPLINK

 
TPLINK 390,00 390,00 Sim 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E   
29.563.124/0001-67 

22/08/2020 - 
TL-WR840N

 
TP-LINK 389,00 389,00 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 - 

INTELBRAS INTELBRAS 391,00 391,00 Sim 

T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
32.724.354/0001-75 

24/08/2020 - 
INTELBRAS

 
INTELBRAS 393,03 393,03 Sim 

 

TS SHARA TS SHARA 1.023,33 3.069,99 Sim 

 
NHS 

NHS SISTEMAS 
 

1.023,33 
 

3.069,99 
 

Não 

 

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 

LIBERTY PRO INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

 
33.848.018/0001-05 

DE INFORMATICA - EIRELI  

 



 

memória micros; Câmera traseira de no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

 

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

 
123/2006 

20/08/2020 - 

14:59:37 

21/08/2020 - 

MULTILASER 
MULTILASER INDUSTRIAL 
S.A 

M7 3G PLUS 13 

1.493,50 35.844,00 Não 

 
 

Nortemed Distribuidora de 

17:09:53 

22/08/2020 - 

NB304 
MULTILASER 1.493,48 35.843,52 Sim 

Produtos Medicos Ltda 
05.048.534/0001-01

 10:03:19 
MULTILASER MULTILASER 1.248,00 29.952,00 Sim 

MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 
31.496.882/0001-51 

22/08/2020 - 
M7 MULTILASER 1.490,00 35.760,00 Sim 

15:06:47 

R. J. COMERCIO ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 
VIXBOT Soluções em 

29.563.124/0001-67 
22/08/2020 -

 
18:33:12 

21.997.155/0001-14 
22/08/2020 -

 

M7 4G PLUS - 
MULTILASER 1.479,00 35.496,00 Sim 

NB285 

Informática LTDA - EPP 22:27:10 
M7 3G PLUS Multilaser 1.493,50 35.844,00 Sim 

S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA 14.764.571/0001-07 
23/08/2020 - 

10:08:48 
23/08/2020 - 

MULTILASER M7S 
MULTILASER 1.491,00 35.784,00 Sim 

PLUS 

bd informática ltda 32.109.914/0001-81 
15:15:59 

7 multilaser 1.490,00 35.760,00 Sim 

IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO 

DE PAPÉIS LTDA ME 
20.081.724/0001-14 

23/08/2020 - 
MULTILASER M7S 1.450,00 34.800,00 Sim 

20:57:15 

TH COMERCIO DE MOVEIS 

EIRELI 
T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 

30.317.183/0001-34 
23/08/2020 -

 
22:23:34 
24/08/2020 - 

MS7 
MULTILASER / 
MULTILASER 

1.493,00 35.832,00 Sim 

MERCADORIAS EIRELI 
32.724.354/0001-75 

 

Lances Enviados 

01:15:36 
MULTILASER MULTILASER 1.493,50 35.844,00 Sim 

 0001 - AMALGADOR ODONTOLÓGICO; TIPO CAPSULAR; DIGITAL  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - DESCLASSIFICADO A PEDIDO DO LICITANTE. 24/08/2020 

15:00:15 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

22/08/2020 - 10:59:35 1.237,23 (proposta) 30.313.649/0001-23 

 
 
 

22/08/2020 - 14:28:15 1.230,00 (proposta) 31.496.882/0001-51 

 

 
23/08/2020 - 09:45:18 1.235,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 

23/08/2020 - 16:38:16 

 

537,00 (proposta) 

 

09.560.267/0001-08 

 

 
24/08/2020 - 00:55:22 

 

 
1.237,23 (proposta) 

 

 
32.724.354/0001-75 

 

24/08/2020 - 07:13:06 

 

2.000,00 (proposta) 

 

33.617.642/0001-93 

 

24/08/2020 - 08:14:23 

 

530,00 

 

09.721.729/0001-21 

 
24/08/2020 - 08:14:54 

 
1.000,00 

 
20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:14:56 1.015,97 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:15:31 900,00 32.724.354/0001-75 

 
 
 

24/08/2020 - 08:22:09 700,00 33.617.642/0001-93 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou contrato e notas fiscais dos 

respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa 

de cartórios. 15/09/2020 10:47:19 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - DESCLASSIFICADO A PEDIDO DO LICITANTE. 24/08/2020 

15:00:15 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:30:21 

 
1.237,23 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:50:54 1.237,23 (proposta) 63.848.345/0001-10 

20/08/2020 - 17:26:36 1.237,23 (proposta) 09.721.729/0001-21 

21/08/2020 - 16:35:11 1.237,23 (proposta) 20.371.330/0001-09 

22/08/2020 - 09:41:26 1.748,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

POLYMEDH.EIRELI 

LIBERTY PRO INDUSTRIA E 

63.848.345/0001-10 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA - EIRELI 

33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 08:22:39 529,99 09.560.267/0001-08 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou contrato e notas fiscais dos 

respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa 

de cartórios. 15/09/2020 10:47:19 
 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 08:24:39 682,00 31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

24/08/2020 - 08:25:18 520,00 09.721.729/0001-21 
Cancelado - DESCLASSIFICADO A PEDIDO DO LICITANTE. 24/08/2020 
15:00:15 

 

24/08/2020 - 08:26:07 

 

519,99 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

09.560.267/0001-08 
conforme o item 10.2 não apresentou contrato e notas fiscais dos 
respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa 

  de cartórios. 15/09/2020 10:47:19 

24/08/2020 - 08:26:24 510,00 09.721.729/0001-21 
Cancelado - DESCLASSIFICADO A PEDIDO DO LICITANTE. 24/08/2020 

15:00:15 

 
 0002 - AR CONDICIONADO; CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇAO QUENTE E FRIO  

 
 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:33:28 

 
2.484,88 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:51:13 2.484,88 (proposta) 63.848.345/0001-10 

21/08/2020 - 17:06:15 2.484,86 (proposta) 33.848.018/0001-05 

 
22/08/2020 - 09:42:39 

 
820,00 (proposta) 

 
05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 10:59:49 

 

2.484,88 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 
 
 

22/08/2020 - 14:29:30 2.400,00 (proposta) 31.496.882/0001-51 

 

 
22/08/2020 - 18:25:57 2.479,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 

 

 
22/08/2020 - 22:22:38 2.484,88 (proposta) 21.997.155/0001-14 

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 
 disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

 

23/08/2020 - 09:46:38 

 

2.485,00 (proposta) 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 

23/08/2020 - 11:55:01 

 

2.484,88 (proposta) 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:11:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.484,00 (proposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - A empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalicias conforme a clausula 10.4.1 - Análise do Caso 

– Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e 

na Base de Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve 

comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com 

clareza, que os Índices são obtidos a partir de Fórmulas 

Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e 

jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH 

COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista 

um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e 

Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os 

cálculos s serem apresentados pela empresa, deveriam utilizar na 

fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na 
referida peça contábil legal. Entretanto, observamos que a 

   empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao 

apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de 

cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos 

e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), valor este que 

demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o 

valor de Provisões Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, 

Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), 

o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte 

da base de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um 

erro explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:09:56 

 
24/08/2020 - 00:56:11 

 
1.290,00 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
24/08/2020 - 07:13:57 3.000,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 

 

24/08/2020 - 08:14:39 

 

2.390,00 

 

29.563.124/0001-67 

24/08/2020 - 08:15:05 1.635,78 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:15:18 1.800,00 20.121.311/0001-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:16:21 1.600,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:18:12 

 
 
 
 
 

 
1.599,00 

 
 
 
 
 

 
29.563.124/0001-67 

 

24/08/2020 - 08:21:19 

 

1.799,00 

 

33.617.642/0001-93 

 

 
24/08/2020 - 08:23:19 

 

 
1.598,00 

 

 
34.822.886/0001-70 

 
24/08/2020 - 08:24:21 

 
1.597,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:24:44 

 
1.596,00 

 
34.822.886/0001-70 

 
24/08/2020 - 08:26:29 

 
1.595,00 

 
29.563.124/0001-67 

 

24/08/2020 - 08:26:42 

 

1.803,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 08:26:54 

 
 
 
 

1.594,00 

 
 
 
 

34.822.886/0001-70 

 

24/08/2020 - 08:27:27 

 

1.593,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:28:05 

 
1.590,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
 

24/08/2020 - 08:28:11 1.592,00 34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - A empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalicias conforme a clausula 10.4.1 - Análise do Caso 

– Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e 

na Base de Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve 

comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com 

clareza, que os Índices são obtidos a partir de Fórmulas 

Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e 

jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH 

COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista 

um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e 

Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os 

cálculos s serem apresentados pela empresa, deveriam utilizar na 

fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na 

referida peça contábil legal. Entretanto, observamos que a 

empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao 

apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de 

cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos 

e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), valor este que 

demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o 

valor de Provisões Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, 

Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), 

o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte 

da base de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um 

erro explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:09:56 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 

não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 

não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 

não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 

não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
24/08/2020 - 08:28:52 1.589,00 34.822.886/0001-70 não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:29:14 

 
1.587,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:30:09 

 

1.586,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:30:20 

 
1.585,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:30:54 

 

1.582,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:31:45 

 
1.580,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:32:30 

 

1.579,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 

24/08/2020 - 08:32:56 

 

1.575,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:33:21 

 
1.570,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:33:42 

 

1.569,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 

24/08/2020 - 08:34:06 

 

1.568,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:34:13 

 
1.565,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:34:28 

 

1.562,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:34:58 

 
1.560,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:35:23 

 

1.557,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:36:27 

 
1.555,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:36:52 

 

1.552,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:37:09 

 
1.550,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:37:50 

 

1.549,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:38:27 

 
1.548,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:39:00 

 

1.530,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:39:24 

 
1.529,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
24/08/2020 - 08:39:41 1.510,00 34.822.886/0001-70 não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:40:25 

 
1.500,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

24/08/2020 - 08:41:00 

 

1.499,00 

 

34.822.886/0001-70 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 
não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de 

   localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 15:23:55 

 
24/08/2020 - 08:41:16 

 
1.495,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
0003 - ARMÁRIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATILEIRA DE 40 KG; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOX; ALTURA DE 100 A 210 
 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

 
 

 
22/08/2020 - 17:16:19 750,00 (proposta) 

Data Valor CNPJ Situação 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

 
18/08/2020 - 16:34:23 

 
754,75 (proposta) 20.121.311/0001-16 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

20/08/2020 - 14:51:32 754,75 (proposta) 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

63.848.345/0001-10 Válido 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 09:43:48 990,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 
11:14:22 

 

22/08/2020 - 11:00:01 

 

754,75 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

  
de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

   balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 
   Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 18:26:19 749,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 09:48:02 750,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

23/08/2020 - 22:12:20 754,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 00:57:00 754,75 (proposta) 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 07:14:43 1.000,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 08:15:14 740,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:16:47 739,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 08:16:52 735,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

24/08/2020 - 08:16:59 730,00 29.563.124/0001-67 

24/08/2020 - 08:17:13 720,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:17:49 719,00 29.563.124/0001-67 

24/08/2020 - 08:17:56 700,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:18:34 699,00 29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:19:06 

 
690,00 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 08:19:42 

 
 

550,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 08:19:51 650,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:21:39 

 
 
 
 
 

 
680,00 

 
 
 
 
 

 
20.121.311/0001-16 

 
 

 
24/08/2020 - 08:21:51 

 
 

 
548,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:21:54 

 
549,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:21:59 

 
547,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:22:32 

 
546,00 

 
14.764.571/0001-07 

 

 
24/08/2020 - 08:22:53 

 

 
600,00 

 

 
33.617.642/0001-93 

 

 
24/08/2020 - 08:22:55 

 

 
540,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 08:23:19 

 
 
 
 

538,00 

 
 
 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:23:45 

 
539,00 

 
63.848.345/0001-10 

 
24/08/2020 - 08:23:53 

 
530,00 

 
30.313.649/0001-23 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:24:17 528,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

24/08/2020 - 08:24:26 527,00 29.563.124/0001-67 Cancelado - 24/08/2020 08:26:22 

 

24/08/2020 - 08:25:19 

 

526,00 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

  de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 08:25:28 525,00 31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 
balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

  Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 08:25:38 500,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 
apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

  de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

24/08/2020 - 08:26:05 518,39 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 0004 - ARQUIVO COM DELIZAMENTO DA GAVETA TIPO TRILHO TELESCÓPIO; CONFECCIONADO EM AÇO; DE 04 GAVETAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

 
 

 
22/08/2020 - 17:16:41 850,00 (proposta) 

Data Valor CNPJ Situação 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

 
18/08/2020 - 16:35:17 

 
855,40 (proposta) 20.121.311/0001-16 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

20/08/2020 - 14:51:54 855,40 (proposta) 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

63.848.345/0001-10 Válido 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 09:44:55 990,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 
11:14:22 

 

22/08/2020 - 11:00:52 

 

855,40 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

  
de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

   balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 
   Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 18:26:43 849,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 09:49:17 852,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

23/08/2020 - 22:13:28 855,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 00:57:36 855,40 (proposta) 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 07:15:40 1.000,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 08:15:22 820,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
24/08/2020 - 08:16:18 810,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:16:53 805,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 08:17:18 800,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 08:17:25 790,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:17:54 789,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:18:01 780,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:18:42 779,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 08:19:17 750,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:19:33 775,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:19:36 749,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 08:19:52 650,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:19:55 745,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

24/08/2020 - 08:20:10 640,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:20:28 600,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - 24/08/2020 08:31:06 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
 

 
0005 - AUTOCLAVE HORIZONTAL SW MESA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL/COM 
 CAPACIDADE DE 21 a 25 LITROS;  

Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

18/08/2020 - 16:37:54 4.372,50 (proposta) 20.121.311/0001-16 
conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

20/08/2020 - 14:52:16 4.372,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 Válido 

20/08/2020 - 17:27:20 4.372,50 (proposta) 09.721.729/0001-21 Válido 

21/08/2020 - 16:35:44 4.372,50 (proposta) 20.371.330/0001-09 Válido 

24/08/2020 - 08:20:33 700,00 32.724.354/0001-75 

 

24/08/2020 - 08:20:44 

 

580,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
24/08/2020 - 08:21:17 

 
637,23 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:21:53 601,00 20.121.311/0001-16 

 
24/08/2020 - 08:22:08 

 
579,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
 

24/08/2020 - 08:22:45 

 
 

575,00 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 08:22:59 

 
 

550,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:23:15 

 
 
 
 
 

699,00 

 
 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 

24/08/2020 - 08:24:31 

 

549,00 

 

29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:25:06 

 
548,00 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 08:25:41 

 
 

530,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 08:26:36 

 
 

 
529,00 

 
 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:26:40 

 
528,00 

 
31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 08:26:51 

 

515,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 08:27:35 

 
 

 
514,00 

 
 

 
29.563.124/0001-67 

 

24/08/2020 - 08:27:51 

 

500,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
24/08/2020 - 08:28:53 

 
499,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:29:32 

 
498,00 

 
30.313.649/0001-23 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
22/08/2020 - 11:01:16 4.372,50 (proposta) 30.313.649/0001-23 

 
 
 

22/08/2020 - 14:32:06 4.370,00 (proposta) 31.496.882/0001-51 

 

 
23/08/2020 - 09:50:14 4.370,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 

23/08/2020 - 16:38:39 

 

2.550,00 (proposta) 

 

09.560.267/0001-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/08/2020 - 22:14:19 4.372,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 00:58:53 

 
 
 
 
 

 
4.372,50 (proposta) 

 
 
 
 
 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 05:45:45 

 
4.300,00 (proposta) 

 
05.048.534/0001-01 

 
 
 
 
24/08/2020 - 07:16:24 

 
 
 
 

6.000,00 (proposta) 

 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 
24/08/2020 - 07:59:36 

 
4.459,00 (proposta) 

 
27.302.069/0001-26 

24/08/2020 - 08:15:36 3.800,00 20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:15:56 3.024,96 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:18:20 4.000,00 32.724.354/0001-75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:20:00 3.200,00 30.317.183/0001-34 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2 não apresentou contrato e notas fiscais dos 

respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa 

de cartórios. 15/09/2020 10:47:19 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
 
 

24/08/2020 - 08:23:52 3.100,00 33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
 

 

 0006 - BALDE A PEDAL; MATERIAL DE CONFECÇÃO/ CAPACIDADE AÇO INOX/ DE 30L ATÉ 49L  

Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 09:51:00 360,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/08/2020 - 22:15:06 360,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 01:01:35 361,25 (proposta) 32.724.354/0001-75 

 

 
24/08/2020 - 05:45:36 560,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:32:54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
350,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:33:43 

 

348,00 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 08:34:41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

347,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:35:08 

 

346,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 

24/08/2020 - 08:35:47 

 

345,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:35:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
346,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:36:05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
345,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:37:40 

 

344,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 08:38:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

344,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:38:49 

 

343,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:39:19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
343,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:39:41 

 

340,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:39:56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
340,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:40:47 

 

339,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 08:41:57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

339,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:42:25 

 

338,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:42:53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
338,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:43:52 

 

337,45 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:44:47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
337,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:45:56 

 

336,25 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



 0007 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR; TIPO PRESSÃO COLUA SIMPLES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

 
 

 
22/08/2020 - 17:33:26 1.100,00 (proposta) 

Data Valor CNPJ Situação 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

 
18/08/2020 - 16:38:41 

 
1.100,50 (proposta) 20.121.311/0001-16 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

20/08/2020 - 14:52:51 1.100,50 (proposta) 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

63.848.345/0001-10 Válido 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

21/08/2020 - 17:06:46 1.100,48 (proposta) 33.848.018/0001-05 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

 
22/08/2020 - 09:48:01 

 
1.684,00 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 
11:14:22 

 

22/08/2020 - 11:01:31 

 

1.100,50 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

  
de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

   balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 
   Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 18:27:08 1.089,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 09:51:50 1.099,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

23/08/2020 - 22:15:35 1.100,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 01:02:13 1.100,50 (proposta) 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 07:17:28 2.000,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 08:23:57 1.000,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:24:54 999,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 08:24:58 900,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 08:25:12 998,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 08:25:41 880,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 08:25:55 850,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
24/08/2020 - 08:26:15 848,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 08:26:26 840,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 08:26:39 820,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:28:16 800,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 08:28:24 810,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:29:03 790,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

24/08/2020 - 08:29:11 770,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:29:57 768,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

24/08/2020 - 08:30:18 760,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:30:44 799,00 20.121.311/0001-16 
conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 
apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

   apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:31:14 758,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:31:20 750,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 08:31:30 740,00 63.848.345/0001-10 Válido 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:32:00 730,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:32:13 725,00 31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:32:20 

 
720,00 

 
63.848.345/0001-10 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:33:20 

 
 
 
 
 

710,00 

 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:33:32 

 
 
 
 
 

700,00 

 
 
 
 
 

63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:34:53 701,00 31.496.882/0001-51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:36:50 698,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:37:19 

 
 
 
 
 

650,00 

 
 
 
 
 

63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:38:42 699,00 31.496.882/0001-51 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Válido 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
 

 



 

 0008 - CADEIRA; ASSENTO/ ENCOSTO EM POLIPROPILENO, EM AÇO FERRO PINTADO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

 
 

 
22/08/2020 - 14:34:25 150,00 (proposta) 

Data Valor CNPJ Situação 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

 
18/08/2020 - 16:40:03 

 
159,17 (proposta) 20.121.311/0001-16 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

20/08/2020 - 14:53:10 159,17 (proposta) 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

63.848.345/0001-10 Válido 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 09:48:50 198,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 
11:14:22 

 

22/08/2020 - 11:01:47 

 

159,17 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

  
de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

   balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 
   Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 18:27:30 149,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 09:52:40 157,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

23/08/2020 - 22:16:04 150,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 01:03:00 159,17 (proposta) 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 07:18:32 200,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:23:46 151,00 20.121.311/0001-16 
conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 
apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

   apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

24/08/2020 - 08:24:07 140,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:25:00 139,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 08:25:33 135,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 08:25:47 130,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 



Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

24/08/2020 - 08:26:08 125,00 30.317.183/0001-34 

 

 de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 08:26:46 124,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:28:27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 08:29:19 119,56 63.848.345/0001-10 Válido 

 

24/08/2020 - 08:30:09 

 

118,00 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:30:43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
117,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:31:31 

 

116,00 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

24/08/2020 - 08:31:52 110,00 30.317.183/0001-34 

 

   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 08:32:22 109,00 31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 
   Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:32:43 108,99 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 08:34:20 100,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:34:56 99,99 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 08:35:51 89,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 08:37:50 88,99 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:37:57 
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30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:38:34 
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24/08/2020 - 08:39:27 

 
 
 
 
 
 

87,00 

 
 
 
 
 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:41:24 

 
 
 
 
 
 

86,99 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 08:42:01 86,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:42:58 85,99 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 08:43:14 80,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

 

0009 - COMPUTADOR (DESTOP-BÁSICO), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador 
desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória 
RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou 

superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, 
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; 

possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com 
acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, 

possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de 
 vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:48:00 

 
3.808,00 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:53:32 4.684,44 (proposta) 63.848.345/0001-10 

21/08/2020 - 14:41:17 3.500,00 (proposta) 21.972.444/0001-69 

 
21/08/2020 - 17:07:32 

 
3.807,98 (proposta) 

 
33.848.018/0001-05 

 

22/08/2020 - 11:02:01 

 

3.808,00 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 17:54:21 

 

3.800,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:27:54 

 
3.749,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 
22/08/2020 - 22:25:10 

 
3.808,00 (proposta) 

 
21.997.155/0001-14 

 
 

 
23/08/2020 - 09:54:17 

 
 

 
3.805,00 (proposta) 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

23/08/2020 - 15:07:17 

 

3.800,00 (proposta) 

 

32.109.914/0001-81 
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Data Valor CNPJ Situação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:16:50 3.808,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 01:04:01 3.808,00 (proposta) 32.724.354/0001-75 

 

 
24/08/2020 - 05:48:01 3.590,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 
 
 

24/08/2020 - 07:50:38 3.808,00 (proposta) 02.544.606/0001-13 

 
 
 

24/08/2020 - 08:23:58 3.600,00 20.121.311/0001-16 

 
 
 

24/08/2020 - 08:24:04 3.499,00 02.544.606/0001-13 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.2.5 Certidão Simplificada Digital 

Acompanhanda da Certidão Especifica Digital emitidas nos ultimos 

90 dias.10.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e 

letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes 

na sede do licitante 19/10/2020 12:53:08 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.2.5 Certidão Simplificada Digital 

Acompanhanda da Certidão Especifica Digital emitidas nos ultimos 

90 dias.10.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e 

letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes 

na sede do licitante 19/10/2020 12:53:08 

24/08/2020 - 08:24:15 4.138,62 63.848.345/0001-10 Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:25:07 3.498,00 29.563.124/0001-67 

 

 
24/08/2020 - 08:26:12 2.497,90 05.048.534/0001-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:30:33 3.497,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:30:38 2.496,00 14.764.571/0001-07 

 
 

24/08/2020 - 08:31:19 2.490,00 21.972.444/0001-69 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

24/08/2020 - 08:32:02 2.489,00 32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 08:32:18 

 
2.488,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:32:32 

 
3.480,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:33:02 

 
3.479,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:33:10 

 
 

 
2.488,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:33:46 

 

2.487,99 

 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 08:33:53 

 
2.487,98 

 
21.972.444/0001-69 

 

24/08/2020 - 08:34:07 3.450,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:34:30 

 
 
 
 
 

 
2.487,00 

 
 
 
 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:34:57 

 
2.486,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:35:45 

 
2.486,88 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 08:35:48 

 

 
2.486,87 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:36:27 

 
2.485,80 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:36:34 

 
2.485,79 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:37:03 

 
2.484,50 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:37:09 

 

2.485,78 

 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 08:37:15 

 
2.484,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:37:29 

 
2.484,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 08:37:50 

 
2.484,47 

 
21.972.444/0001-69 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
24/08/2020 - 08:37:54 2.483,50 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

24/08/2020 - 08:37:57 2.483,49 21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 
   11:55:49 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:38:32 2.482,50 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

24/08/2020 - 08:38:40 2.482,49 21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 
   11:55:49 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 08:39:24 2.482,48 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 
   certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 
   Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

24/08/2020 - 08:39:27 2.482,47 21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 
   11:55:49 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:40:05 2.481,50 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

24/08/2020 - 08:40:12 2.481,49 21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 
   11:55:49 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:40:50 3.400,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 08:41:31 3.399,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 08:41:53 3.395,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:41:57 2.480,50 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

24/08/2020 - 08:42:13 2.480,49 21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 
   11:55:49 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 08:42:22 3.394,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:42:45 

 
 
 
 
 

 
2.479,30 

 
 
 
 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:43:07 

 
3.390,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:43:08 

 
2.479,29 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:43:30 

 
2.468,50 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:43:37 

 

3.388,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:43:55 

 
2.468,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:44:02 

 
 
 
 
 

 
3.380,00 

 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:44:28 

 
 
 
 
 

 
2.467,25 

 
 
 
 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:44:45 

 
2.467,24 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:45:22 

 
3.370,00 

 
29.563.124/0001-67 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 08:45:41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.300,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 08:45:43 

 

2.466,10 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
24/08/2020 - 08:46:01 

 
2.466,09 

 
21.972.444/0001-69 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

   11:55:49 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 08:46:19 3.299,00 31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 08:47:52 2.980,00 

24/08/2020 - 08:46:31 2.464,55 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
24/08/2020 - 08:47:01 

 
2.464,54 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

 
24/08/2020 - 08:47:15 

 
2.464,00 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 

24/08/2020 - 08:47:33 

 

2.463,99 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 
certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 08:47:37 

 
2.463,98 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.2.5 Certidão Simplificada Digital 

02.544.606/0001-13 
Acompanhanda da Certidão Especifica Digital emitidas nos ultimos 

   90 dias.10.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e 
   letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes 
   na sede do licitante 19/10/2020 12:53:08 

24/08/2020 - 08:48:05 3.250,00 29.563.124/0001-67 Cancelado - 24/08/2020 09:00:35 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:48:24 2.463,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

24/08/2020 - 08:48:36 2.462,99 21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 
   11:55:49 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 08:49:06 2.461,25 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

24/08/2020 - 08:49:23 2.979,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:50:00 

 
 
 
 
 

 
2.461,24 

 
 
 
 
 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:50:25 

 
2.461,23 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 08:50:44 

 

 
2.461,22 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:51:41 

 
2.460,00 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:52:01 

 
2.459,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:52:21 

 
2.457,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:52:25 

 
2.457,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:53:13 

 
2.456,00 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:53:22 

 
2.455,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:54:17 

 
2.455,25 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:54:31 

 
2.455,24 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:55:18 

 
2.454,00 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:55:25 

 

2.455,23 

 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 08:55:29 

 
2.453,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 08:56:34 

 
 

2.452,25 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:56:53 

 
2.452,24 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:57:05 

 
2.452,23 

 
32.109.914/0001-81 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
24/08/2020 - 08:57:24 2.452,22 21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:57:59 

 
2.451,25 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:58:14 

 
2.451,24 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 08:59:06 

 
2.451,23 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 08:59:10 

 
 

 
2.449,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:59:28 

 
2.449,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:00:55 

 
2.448,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:00:58 

 
2.448,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:02:21 

 
2.448,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:02:24 

 
2.448,47 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:02:52 2.447,50 14.764.571/0001-07 

 
 

 
24/08/2020 - 09:03:48 2.447,49 32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:04:11 2.447,15 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:04:52 

 

2.447,14 

 

32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:06:42 2.446,50 14.764.571/0001-07 

 
 

 
24/08/2020 - 09:08:36 2.446,49 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 09:08:39 2.446,48 21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:08:56 

 
2.445,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:08:59 

 
2.445,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:10:15 

 
2.445,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:10:18 

 
 

 
2.444,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:10:33 

 
2.444,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:12:13 

 
2.444,48 

 
32.109.914/0001-81 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
24/08/2020 - 09:12:27 2.444,47 21.972.444/0001-69 

 

 
24/08/2020 - 09:13:32 2.444,46 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 09:13:35 2.444,45 21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:13:53 

 
2.443,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:13:56 

 
2.443,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:14:29 

 
2.443,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:14:47 

 
2.443,47 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:15:32 

 
 

2.442,85 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:15:35 

 
2.442,84 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:16:42 

 
2.441,98 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:17:00 

 
2.441,97 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:17:16 

 
2.441,96 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:17:37 

 

 
2.441,95 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:18:08 

 
2.440,00 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:18:20 

 
2.439,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:18:40 

 
2.439,98 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:18:43 

 
2.439,97 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:19:37 

 
2.439,96 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:20:04 

 
 

 
2.438,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:20:10 

 
2.437,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:20:36 

 
2.437,98 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:20:50 

 
2.437,97 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:21:18 

 
 

2.436,00 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:21:21 

 
2.435,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:22:25 

 
2.435,98 

 
32.109.914/0001-81 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

24/08/2020 - 09:22:45 2.435,97 21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:22:51 

 
2.434,50 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:23:22 

 

2.434,49 

 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:23:33 

 
2.434,48 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:24:13 

 
2.434,47 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:24:34 

 
2.434,46 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:24:41 

 
 

2.433,50 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:24:54 

 
2.433,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:25:06 

 
2.433,48 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:25:32 

 

 
2.433,47 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:25:36 

 
2.432,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:25:54 

 
2.432,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:26:16 

 
2.432,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:26:23 

 
2.432,47 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:27:23 

 
2.432,46 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:27:39 

 
 

 
2.431,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:28:44 

 
2.431,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:28:59 

 
2.430,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:29:02 

 
2.430,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:30:18 

 
2.430,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:30:46 

 
 

 
2.429,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:31:07 

 
2.429,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:31:24 

 
2.429,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:31:27 

 
2.429,47 

 
21.972.444/0001-69 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
 

24/08/2020 - 09:31:38 2.428,50 14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:31:41 

 
2.428,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:32:04 

 
2.428,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:32:08 

 
 

 
2.427,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:32:29 

 
2.427,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:33:01 

 
2.427,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:33:04 

 
2.427,47 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:33:51 

 
 

2.426,50 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:33:54 

 
2.426,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:34:00 

 
2.427,46 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:34:08 

 
2.426,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:34:25 

 
 

 
2.425,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:34:28 

 
2.425,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:35:07 

 
2.425,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:35:15 

 
2.425,47 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:35:44 2.424,50 14.764.571/0001-07 

 
 

 
24/08/2020 - 09:35:52 2.424,49 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 09:36:57 2.424,48 21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:37:03 

 
2.423,50 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:37:51 

 

2.423,49 

 

32.109.914/0001-81 

 

24/08/2020 - 09:38:04 

 

2.422,50 

 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:38:18 

 
2.422,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:39:15 

 
2.421,50 

 
14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
24/08/2020 - 09:39:18 2.421,49 21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:39:54 

 
2.421,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 09:39:58 

 
 

 
2.420,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:40:05 

 
2.420,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:40:37 

 
2.420,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:40:52 

 
2.420,47 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:40:55 

 
 

2.419,50 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:41:25 

 
2.419,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:41:51 

 
2.418,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:41:54 

 
2.418,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:42:02 

 
2.418,48 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:42:12 

 

 
2.418,47 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:42:19 

 
2.417,00 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:42:30 

 
2.416,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:42:53 

 
2.415,00 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:42:56 

 

3.099,61 

 

21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 09:43:08 

 
 

2.414,99 

 
 

32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:43:35 

 

 
2.414,98 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:44:15 

 
2.413,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:44:21 

 
2.413,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:44:32 

 
2.413,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:44:53 

 
2.413,47 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:45:08 2.410,50 14.764.571/0001-07 

 
 

24/08/2020 - 09:45:24 2.410,49 21.972.444/0001-69 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:45:46 2.410,48 32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:45:51 2.409,85 14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:46:05 

 
2.409,84 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:46:15 

 
2.409,83 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:46:23 

 
2.409,82 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:46:41 

 
 

2.409,35 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:46:45 

 
2.409,34 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:47:25 

 
2.409,10 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:47:34 

 
2.409,09 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:47:45 

 
2.409,08 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:47:54 

 

 
2.409,07 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:48:17 

 
2.408,25 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:48:27 

 
2.408,24 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:48:37 

 
2.408,23 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:48:40 

 
2.408,22 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:49:09 

 
 

2.407,50 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:49:24 

 
2.407,49 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:49:34 

 
2.407,48 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:49:56 

 

 
2.407,47 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:50:14 

 
2.406,95 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:50:22 

 

2.407,46 

 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:50:22 

 
2.406,94 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:50:48 

 
2.406,93 

 
32.109.914/0001-81 

 

24/08/2020 - 09:50:57 

 

2.406,13 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:51:12 2.406,12 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 09:51:56 2.406,11 21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:52:13 

 
2.405,34 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:52:45 

 
2.405,33 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:53:32 

 
2.405,10 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:53:36 

 
2.405,09 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:53:43 

 
2.405,08 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:53:46 

 
2.405,07 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:54:27 

 
 

2.404,75 

 
 

14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:54:36 

 
2.404,74 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:55:05 

 
2.404,25 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:55:14 

 

2.404,73 

 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:55:25 

 
2.404,24 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:55:43 

 
2.404,23 

 
32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 09:55:46 

 

 
2.404,22 

 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:56:04 

 
2.403,88 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:56:20 

 
2.403,87 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:56:41 

 
2.403,86 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:56:44 

 
2.403,85 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:56:52 

 
2.403,84 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:56:55 

 
2.403,83 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 09:58:05 

 
2.403,82 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:58:09 

 
2.403,81 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 09:58:32 2.402,50 14.764.571/0001-07 

 
 

24/08/2020 - 09:58:50 2.402,49 21.972.444/0001-69 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
 

24/08/2020 - 09:59:10 2.401,00 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:59:19 

 

2.400,00 

 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:59:41 

 
2.399,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
 

24/08/2020 - 10:00:12 2.398,50 14.764.571/0001-07 

 
 

 
24/08/2020 - 10:00:31 2.398,49 32.109.914/0001-81 

 

 
24/08/2020 - 10:00:48 2.398,00 14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 10:00:54 

 
2.397,99 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:01:53 

 
2.397,98 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:02:03 

 
2.397,97 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:03:31 

 
2.397,96 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:03:38 

 
2.397,95 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:04:55 

 
2.397,94 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:05:44 

 
2.397,93 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:06:12 

 
2.397,92 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:06:15 

 
2.397,91 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:06:32 

 
2.397,90 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:06:35 

 
2.397,89 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:07:28 

 
2.397,88 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:07:31 

 
2.397,87 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:07:43 

 
2.397,86 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:07:50 

 
2.397,85 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:08:21 

 
2.397,84 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:08:42 

 
2.397,83 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:09:21 

 
2.397,82 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:09:31 

 
2.397,81 

 
21.972.444/0001-69 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 

exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

11:55:49 

24/08/2020 - 10:10:21 2.397,80 32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:10:49 

 
2.397,79 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:11:17 

 
2.397,78 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:11:48 

 
2.397,77 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:13:04 

 
2.397,76 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:13:32 

 
2.397,75 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:14:44 

 
2.396,74 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:16:41 

 
2.396,73 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:16:57 

 
2.396,72 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:17:06 

 
2.396,71 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:17:24 

 
2.396,70 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:17:34 

 
2.396,69 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:17:51 

 
2.396,68 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:18:04 

 
2.396,67 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:18:15 

 
2.396,66 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:18:24 

 
2.396,65 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:18:43 

 
2.396,64 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:19:14 

 
2.396,63 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:19:23 

 
2.396,62 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:19:26 

 
2.396,61 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:19:45 

 
2.396,60 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:19:58 

 
2.396,59 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:20:17 

 
2.396,58 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:20:42 

 
2.396,57 

 
21.972.444/0001-69 

 
24/08/2020 - 10:20:54 

 
2.396,56 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:20:58 

 
2.396,55 

 
21.972.444/0001-69 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:21:15 2.396,54 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 10:21:32 

 
2.396,53 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:21:47 2.396,52 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 10:21:59 

 
2.396,51 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:22:36 2.396,50 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 10:22:50 

 
2.396,49 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:23:13 2.396,48 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 10:23:33 

 
2.396,47 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:25:04 2.396,46 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 10:25:34 

 
2.396,45 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:25:53 2.396,44 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 10:25:57 

 
2.396,43 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:26:09 2.396,42 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

 
24/08/2020 - 10:26:36 

 
2.396,41 

Cancelado - a empresa esta inabilitada por não atender as 
21.972.444/0001-69 exigências editalícias, não encaminhou documentos 22/09/2020 

  11:55:49 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

24/08/2020 - 10:27:12 2.396,40 32.109.914/0001-81 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 
atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

  certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

19/10/2020 - 12:56:57 3.808,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 0010 - ESFIGMAMONÔMETRO ADULTO; TIPO ANALÓGICO EM MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA EM NYLON  

 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:48:30 

 
109,07 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:54:05 109,07 (proposta) 63.848.345/0001-10 

22/08/2020 - 09:50:37 110,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 11:02:14 

 

109,07 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 
 
 

22/08/2020 - 14:35:51 109,00 (proposta) 31.496.882/0001-51 

 
 

 
23/08/2020 - 09:55:00 109,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 
 

24/08/2020 - 01:04:39 109,07 (proposta) 32.724.354/0001-75 

 
 
 

24/08/2020 - 07:20:03 150,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 08:24:26 100,00 63.848.345/0001-10 Válido 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
24/08/2020 - 08:25:45 99,99 33.617.642/0001-93 

 
24/08/2020 - 08:25:55 

 
95,00 

 
63.848.345/0001-10 

 
24/08/2020 - 08:26:16 

 
94,00 

 
33.617.642/0001-93 

 
 
24/08/2020 - 08:26:26 

 
 

94,90 

 
 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:26:34 

 
93,90 

 
05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:26:52 92,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:27:29 91,90 05.048.534/0001-01 

 

24/08/2020 - 08:29:07 

 

88,14 

 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 08:29:23 

 

88,00 

 

05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:29:40 87,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:31:53 86,50 05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:32:28 85,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:32:40 84,90 05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:32:48 84,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:32:59 83,90 05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:33:14 83,47 63.848.345/0001-10 

 
24/08/2020 - 08:33:27 

 
83,00 

 
14.764.571/0001-07 

 
 

 
24/08/2020 - 08:33:33 82,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 08:33:42 91,80 31.496.882/0001-51 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 
 

 

 
Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:49:34 

 
105,51 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:54:28 105,51 (proposta) 63.848.345/0001-10 

22/08/2020 - 09:51:09 119,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:34:47 81,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:35:12 

 

81,40 

 

05.048.534/0001-01 

 

 
 0011 - ESFIGMAMONÔMETRO INFANTIL; TIPO ANALÓGICO / MATERIAL DE  
 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
22/08/2020 - 11:02:30 105,51 (proposta) 30.313.649/0001-23 

 
 
 

22/08/2020 - 14:36:31 105,00 (proposta) 31.496.882/0001-51 

 

 
23/08/2020 - 09:56:27 105,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 01:05:53 

 
105,51 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

 

24/08/2020 - 07:20:41 

 

150,00 (proposta) 

 

33.617.642/0001-93 

 
24/08/2020 - 08:45:44 

 
100,00 

 
63.848.345/0001-10 

 
24/08/2020 - 08:47:42 

 
88,00 

 
30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 08:48:09 

 

104,00 

 

31.496.882/0001-51 

24/08/2020 - 08:48:30 92,41 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:52:16 87,90 05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:54:26 

 
87,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:55:33 

 
 

 
86,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:55:55 

 

85,90 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:56:54 

 
85,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:57:25 

 
 

 
84,25 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:57:43 

 

83,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
 
 
 
24/08/2020 - 08:58:57 

 
 
 
 

99,99 

 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 
 
24/08/2020 - 08:59:12 

 
 

82,90 

 
 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 08:59:30 

 
 

 
82,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:59:36 

 

81,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:59:57 80,50 14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:00:08 80,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 09:00:15 79,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 09:01:02 78,90 05.048.534/0001-01 

 

 
24/08/2020 - 09:01:11 78,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:01:17 

 

78,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 09:01:37 

 
 

 
77,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:01:48 

 

77,00 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:01:57 

 
76,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 09:02:42 

 
75,90 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:02:58 

 
75,50 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 09:03:11 

 
 

 
75,10 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:03:25 

 

75,40 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:03:33 

 
75,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:04:38 

 
 

 
74,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:05:04 

 

74,40 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:05:14 

 
 

 
73,40 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:05:24 

 

73,39 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:07:23 

 
 

 
73,20 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:08:55 

 

73,19 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:09:11 

 
 

 
72,25 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:10:59 

 

72,20 

 

05.048.534/0001-01 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 
 

 
DE 101 A 200 KG; COM REFORÇO  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:11:20 71,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:13:20 

 

71,00 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:14:18 

 
 

 
70,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:14:48 

 

69,90 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:15:48 

 
 

 
69,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:17:14 

 

68,99 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:19:03 

 
 

 
68,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:19:48 

 

67,98 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:20:25 

 
 

 
67,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:20:41 

 

66,99 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:21:47 

 
 

 
66,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:23:01 

 

65,99 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:24:14 

 
 

 
64,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:26:00 

 

63,99 

 

05.048.534/0001-01 

 

 
 0012 - ESTANTE; EM AÇO OU FERRO PINTADO; CAPACIDADE/PRATILEIRAS  
 
Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:51:29 

 
361,80 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:54:49 361,80 (proposta) 63.848.345/0001-10 

22/08/2020 - 09:51:38 310,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 11:02:48 

 

361,80 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 14:37:03 

 

360,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:28:21 

 
349,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

23/08/2020 - 09:57:18 360,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:17:27 

 
 
 
 
 

 
360,00 (proposta) 

 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 01:06:33 

 
 
 
 
 
 

361,80 (proposta) 

 
 
 
 
 
 

32.724.354/0001-75 

 

24/08/2020 - 07:21:24 

 

1.000,00 (proposta) 

 

33.617.642/0001-93 

 
24/08/2020 - 08:45:55 

 
300,00 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:46:17 299,00 29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:46:39 

 
320,00 

 
20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:46:50 295,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:47:13 294,00 29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:50:00 

 
280,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 08:50:45 

 
270,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:51:05 

 
269,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:51:45 

 
260,00 

 
31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 08:51:58 

 

250,00 

 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 08:52:06 

 

249,00 

 

31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 08:52:20 

 

230,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 08:52:27 

 
 

 
229,00 

 
 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:52:35 

 
248,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:52:47 

 
240,00 

 
05.048.534/0001-01 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - 24/08/2020 08:58:32 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

24/08/2020 - 08:53:15 215,00 30.313.649/0001-23 

 
24/08/2020 - 08:53:43 

 
227,55 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:53:55 213,00 31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:54:04 

 
223,00 

 
05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:54:53 212,00 29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 08:55:00 

 
179,00 

 
30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 08:55:19 

 

179,50 

 

31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:55:41 

 
 

 
178,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:57:24 

 

175,00 

 

31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 08:57:40 210,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 08:57:42 

 
 
 
 
 

 
174,50 

 
 
 
 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:57:55 

 

172,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
 
 
 
24/08/2020 - 08:59:24 

 
 
 
 

600,00 

 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 

 
24/08/2020 - 08:59:45 

 

 
171,50 

 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:00:01 

 

171,00 

 

31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 09:01:21 

 

170,50 

 

14.764.571/0001-07 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:01:27 169,00 31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 09:03:16 168,50 14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
 

 

 0013 - ESTETOSCÓPIO ADULTO; TIPO DUPLO; AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Válido 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Válido 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:55:09 

 
332,70 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:55:10 322,70 (proposta) 63.848.345/0001-10 

 
22/08/2020 - 11:03:06 

 
322,70 (proposta) 

 
30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 14:37:39 

 

320,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
 

 
23/08/2020 - 09:58:01 

 
 

 
322,00 (proposta) 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 01:07:11 

 
322,70 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 05:49:08 

 
322,70 (proposta) 

 
05.048.534/0001-01 

 
 
 
 
24/08/2020 - 07:22:23 

 
 
 
 

500,00 (proposta) 

 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 
24/08/2020 - 08:46:06 

 
300,00 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:50:50 299,00 32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 08:51:37 

 
270,00 

 
31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 08:52:07 

 

250,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 08:52:48 

 
 

 
249,00 

 
 

 
32.724.354/0001-75 

 

24/08/2020 - 08:53:23 

 

150,00 

 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 08:53:42 

 

220,00 

 

20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:53:55 140,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:54:02 148,00 31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:54:10 

 
138,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:54:19 

 
139,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:54:27 

 
137,90 

 
05.048.534/0001-01 

24/08/2020 - 08:54:36 135,00 63.848.345/0001-10 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

24/08/2020 - 08:54:50 130,00 32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 08:54:54 

 
133,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:55:00 

 
128,00 

 
31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 08:55:20 

 

101,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
24/08/2020 - 08:55:33 

 
99,86 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:55:41 99,85 05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:55:50 

 
99,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:55:53 

 
 

 
98,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:56:07 

 

97,90 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:56:18 

 
96,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:56:23 

 
95,90 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:56:32 

 
94,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:56:47 

 
93,90 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:57:00 

 
92,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:57:30 

 
 

 
91,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:57:49 

 

90,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
 
 
 
24/08/2020 - 08:59:13 

 
 
 
 

99,99 

 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 
 
24/08/2020 - 08:59:19 

 
 

89,90 

 
 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:59:32 

 
89,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 08:59:49 

 
 

 
88,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:00:00 

 

88,00 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:00:08 

 
87,00 

 
31.496.882/0001-51 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:00:14 86,50 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 09:00:19 86,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 09:01:07 85,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 09:01:21 84,00 31.496.882/0001-51 

 

 
24/08/2020 - 09:01:29 83,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:01:54 

 

83,40 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:02:03 

 
82,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 09:02:47 

 
81,92 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:03:04 

 
81,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 09:03:24 

 
 

 
79,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:03:29 

 

79,80 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:03:50 

 
79,40 

 
05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:05:22 

 
 

 
79,10 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:06:28 

 

79,00 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:07:01 

 
 

 
78,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:08:45 

 

78,40 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:09:20 

 
 

 
78,10 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:11:04 

 

78,00 

 

05.048.534/0001-01 

 
 

 
24/08/2020 - 09:11:33 

 
 

 
77,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:13:26 

 

77,00 

 

05.048.534/0001-01 

 

24/08/2020 - 09:14:26 

 

76,00 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:15:04 75,90 05.048.534/0001-01 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 
 

 

 0014 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL; AUCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 08:55:22 101,00 30.313.649/0001-23 

 
 
 

24/08/2020 - 08:55:25 141,00 31.496.882/0001-51 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:56:57 

 
316,82 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

 

22/08/2020 - 11:03:23 

 

316,82 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 14:38:15 

 

315,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
 

 
23/08/2020 - 09:58:56 

 
 

 
315,00 (proposta) 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 01:07:53 

 
316,82 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 05:49:34 

 
316,00 (proposta) 

 
05.048.534/0001-01 

 
 
 
 
24/08/2020 - 07:23:13 

 
 
 
 

500,00 (proposta) 

 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 

24/08/2020 - 08:51:18 

 

310,00 

 

32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 08:52:00 

 
300,00 

 
31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 08:52:11 

 

250,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 08:52:59 

 
 

 
249,00 

 
 

 
32.724.354/0001-75 

 

24/08/2020 - 08:53:30 

 

150,00 

 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 08:53:53 

 

220,00 

 

20.121.311/0001-16 

 
24/08/2020 - 08:54:16 

 
148,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:54:34 

 
147,90 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:54:45 

 
145,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:55:01 

 
142,00 

 
32.724.354/0001-75 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 08:55:33 99,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 08:55:48 98,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 08:55:57 97,00 31.496.882/0001-51 

 

 
24/08/2020 - 08:56:04 97,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 08:56:18 

 

96,90 

 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:56:24 

 
96,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 08:56:52 

 
95,90 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 08:57:05 

 
93,00 

 
31.496.882/0001-51 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
 

 

 

 0015 - GELADEIRA/ REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 260 A 299 L  

Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

18/08/2020 - 16:58:49 1.461,33 (proposta) 20.121.311/0001-16 

 
20/08/2020 - 14:55:37 

 
1.484,18 (proposta) 

 
63.848.345/0001-10 

22/08/2020 - 18:29:08 1.459,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 

 
23/08/2020 - 10:00:11 

 
1.460,00 (proposta) 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:17:54 

 
 
 
 
 

 
2.000,00 (proposta) 

 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 05:50:21 

 
 
 
 
 

 
2.600,00 (proposta) 

 
 
 
 
 

 
05.048.534/0001-01 

 
 
 
 
24/08/2020 - 07:23:37 

 
 
 
 

2.000,00 (proposta) 

 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 
24/08/2020 - 08:46:17 

 
1.400,00 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:54:04 1.399,00 20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:54:27 1.390,00 63.848.345/0001-10 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
24/08/2020 - 08:55:16 1.389,00 20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:55:48 1.380,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:56:03 1.379,00 20.121.311/0001-16 

 
 

 
24/08/2020 - 08:56:15 

 
 

 
1.378,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 08:56:22 

 
1.370,00 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:58:01 1.369,00 20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:58:21 1.360,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 08:58:52 1.359,00 20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 08:59:23 1.350,00 63.848.345/0001-10 

 
 

24/08/2020 - 08:59:49 1.800,00 33.617.642/0001-93 

 
 
 
 

24/08/2020 - 08:59:52 1.349,00 20.121.311/0001-16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

24/08/2020 - 09:00:07 1.340,00 63.848.345/0001-10 Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

24/08/2020 - 09:00:41 1.339,00 20.121.311/0001-16 

 
24/08/2020 - 09:00:53 

 
1.330,00 

 
63.848.345/0001-10 

 
24/08/2020 - 09:01:52 

 
1.329,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:02:08 

 
 
 
 
 

 
1.600,00 

 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:02:23 

 
 
 
 
 

 
1.329,00 

 
 
 
 
 

 
20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 09:02:36 1.317,13 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 09:03:17 1.317,00 20.121.311/0001-16 

 
 

 
24/08/2020 - 09:03:35 

 
 

 
1.316,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:05:34 

 

1.315,00 

 

20.121.311/0001-16 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 
 

 
0016 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL), Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional 
(imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 

1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; 
ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso 

 automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 10:00:51 2.498,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 
 

 
23/08/2020 - 15:10:47 2.500,00 (proposta) 32.109.914/0001-81 

 
 
 
 

23/08/2020 - 20:57:15 2.500,00 (proposta) 20.081.724/0001-14 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 09:05:58 1.314,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:07:29 

 

1.314,00 

 

20.121.311/0001-16 

 
 

 
24/08/2020 - 09:07:33 

 
 

 
1.313,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:07:52 

 

1.313,00 

 

20.121.311/0001-16 

 
 

 
24/08/2020 - 09:09:34 

 
 

 
1.312,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:10:11 

 

1.310,00 

 

20.121.311/0001-16 

 
 

 
24/08/2020 - 09:10:54 

 
 

 
1.309,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:12:02 

 

1.305,00 

 

20.121.311/0001-16 

 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 16:59:22 

 
2.500,17 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

 
21/08/2020 - 17:08:31 

 
2.500,16 (proposta) 

 
33.848.018/0001-05 

21/08/2020 - 17:14:13 2.500,00 (proposta) 08.784.976/0001-04 

22/08/2020 - 09:56:27 2.470,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 11:03:42 

 

2.500,17 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 18:09:05 

 

2.480,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:29:36 

 
2.499,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:18:14 2.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 01:08:47 

 
 
 
 
 

 
2.500,17 (proposta) 

 
 
 
 
 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 09:01:48 

 
2.469,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 09:02:05 

 
2.468,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:02:36 

 
2.467,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 09:03:46 

 
2.466,50 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:04:39 

 
2.465,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 09:05:37 

 
2.464,50 

 
14.764.571/0001-07 

 

 
24/08/2020 - 09:07:02 

 

 
2.464,30 

 

 
20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:07:39 

 

 
2.200,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:07:42 

 
 
 
 
 

2.199,80 

 
 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:07:45 

 

 
2.463,50 

 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:08:00 

 

2.300,00 

 

20.121.311/0001-16 

 
24/08/2020 - 09:08:43 

 
2.198,00 

 
29.563.124/0001-67 

 
 
 

24/08/2020 - 09:08:46 2.197,80 20.081.724/0001-14 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:09:18 2.197,66 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:09:21 2.197,40 20.081.724/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:09:26 

 
2.197,00 

 
08.784.976/0001-04 

 
24/08/2020 - 09:09:31 

 
2.150,00 

 
30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:09:37 

 
 
 
 
 

2.149,80 

 
 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:09:46 

 

 
2.149,00 

 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:10:00 

 

2.148,85 

 

33.848.018/0001-05 

 

24/08/2020 - 09:10:03 

 

1.970,00 

 

30.313.649/0001-23 

 

 
24/08/2020 - 09:10:05 

 

 
2.148,00 

 

 
08.784.976/0001-04 

24/08/2020 - 09:10:07 2.147,00 29.563.124/0001-67 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:10:13 

 
 
 
 
 
 

2.000,00 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:10:28 

 
 
 
 
 

 
1.969,86 

 
 
 
 
 

 
33.848.018/0001-05 

24/08/2020 - 09:10:45 2.146,99 08.784.976/0001-04 

 
24/08/2020 - 09:10:52 

 
1.968,00 

 
30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:11:07 

 

1.967,87 

 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:11:12 

 
 

 
1.967,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:11:22 

 

2.460,00 

 

31.496.882/0001-51 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:11:41 1.966,82 33.848.018/0001-05 

 
 
 

24/08/2020 - 09:11:46 1.965,00 30.313.649/0001-23 

 
 
 

24/08/2020 - 09:12:00 1.964,87 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:12:23 1.964,70 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:13:02 

 
 

1.964,58 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:13:24 

 
 
 
 

1.964,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:13:29 

 

 
1.960,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:13:44 

 

1.959,89 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:14:07 

 
 
 
 

1.959,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:14:21 

 
 

1.959,51 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:14:41 

 
 

 
1.958,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:15:03 

 
 

1.950,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:15:17 

 

1.949,82 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:15:40 

 
 
 
 

1.949,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:15:55 

 
 

1.949,46 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:15:59 

 
 

 
1.948,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:16:06 

 
 

1.940,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:16:20 

 

1.939,83 

 

33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

24/08/2020 - 09:16:44 1.939,60 20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:16:50 

 

 
1.930,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:17:04 

 

1.929,83 

 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:17:25 

 
 

 
1.928,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:17:31 

 
 

1.900,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:17:46 

 

1.899,86 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:18:09 

 
 
 
 

1.899,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:18:23 

 

 
1.880,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:18:38 

 

1.879,84 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:19:01 

 
 
 
 

1.879,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:19:16 

 
 

1.879,43 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:19:25 

 
 

 
1.875,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:19:41 

 

1.874,81 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:20:04 

 
 
 
 

1.874,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:20:08 

 
 

2.459,00 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:20:23 

 
1.874,41 

 
33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:20:29 

 
 

 
1.873,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:20:33 

 

1.874,00 

 

05.048.534/0001-01 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:20:47 1.872,86 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:21:11 1.872,60 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:21:26 

 
 

1.872,44 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:21:48 

 
 

 
1.871,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:22:04 

 

1.871,35 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:22:28 

 
 
 
 

1.871,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:22:43 

 
 

1.870,92 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:23:07 

 
 
 
 

1.870,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:23:22 

 
 

1.870,52 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:23:37 

 
 

 
1.869,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:23:51 

 

1.869,36 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:24:16 

 
 
 
 

1.869,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:24:31 

 
 

1.869,06 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:24:55 

 
 
 
 

1.868,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:25:10 

 
 

1.868,66 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:25:34 

 
 
 
 

1.868,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:25:49 

 
 

1.868,37 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
24/08/2020 - 09:26:13 

 
 

1.868,10 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 09:26:24 1.867,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:26:37 

 

1.867,30 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:27:01 

 
 
 
 

1.867,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:27:14 

 
 

1.866,95 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:27:38 

 
 
 
 

1.866,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:27:51 

 
 

1.866,65 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:28:40 

 
 

 
1.865,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:28:54 

 

1.865,39 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:29:16 

 
 
 
 

1.865,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:29:21 

 

 
1.864,50 

 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:29:34 

 

1.864,33 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:29:57 

 
 
 
 

1.864,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:30:12 

 
 

1.863,95 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:30:34 

 
 
 
 

1.863,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:30:47 

 
 

1.863,56 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:31:10 

 
 
 
 

1.863,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:31:24 

 
 

1.863,20 

 
 

33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 09:31:47 1.863,00 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:32:01 

 
 

1.862,88 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:32:23 

 
 
 
 

1.862,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:32:37 

 
 

1.862,57 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:32:48 

 
 

 
1.861,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:33:02 

 

1.861,37 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:33:26 

 
 
 
 

1.861,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:33:39 

 
 

1.860,94 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:34:01 

 
 
 
 

1.860,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:34:14 

 
 

1.860,66 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:34:38 

 
 
 
 

1.860,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:34:51 

 
 

1.860,30 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:35:06 

 
1.860,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:35:19 

 
1.859,89 

 
33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:35:42 

 
 
 
 

1.859,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:35:56 

 
 

1.859,54 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:36:05 

 
1.859,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:36:18 

 
1.858,83 

 
33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 09:36:24 1.858,50 14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:36:38 

 

1.858,36 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:37:01 

 
 
 
 

1.858,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:37:15 

 
 

1.857,93 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:37:31 

 
 

 
1.857,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:37:45 

 

1.857,30 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:38:07 

 
 
 
 

1.857,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:38:21 

 
 

1.856,92 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:38:44 

 
 

 
1.855,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:39:00 

 

1.855,30 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:39:23 

 
 
 
 

1.855,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:39:37 

 
 

1.854,90 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:40:01 

 
 
 
 

1.854,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:40:15 

 
 

1.854,50 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:40:38 

 
 
 
 

1.854,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:40:52 

 
 

1.854,11 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:41:17 

 
 
 
 

1.853,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:41:31 

 
 

1.853,70 

 
 

33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 09:41:54 1.853,50 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:42:08 

 
 

1.853,31 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:42:31 

 
 
 
 

1.853,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:42:36 

 

 
1.852,50 

 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:42:51 

 

1.852,34 

 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:43:07 

 
 

 
1.850,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:43:20 

 

1.850,38 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:43:43 

 
 
 
 

1.850,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:43:57 

 
 

1.850,08 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:44:24 

 
 
 
 

1.849,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:44:38 

 
 

1.849,62 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:44:48 

 
 

 
1.848,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:45:02 

 

1.848,34 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:45:25 

 
 
 
 

1.848,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:45:40 

 
 

1.847,92 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:46:03 

 
 
 
 

1.847,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:46:17 

 
 

1.847,52 

 
 

33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 09:46:40 1.847,30 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:46:54 

 
 

1.847,15 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:47:17 

 
 
 
 

1.846,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:47:31 

 
 

1.846,78 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:47:53 

 
 
 
 

1.846,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:48:07 

 
 

1.846,42 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:48:29 

 
 
 
 

1.846,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:48:43 

 
 

1.846,13 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:49:06 

 
 
 
 

1.846,00 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:49:20 

 
 

1.845,80 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:49:43 

 
 
 
 

1.845,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:49:57 

 
 

1.845,46 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:50:20 

 
 
 
 

1.845,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:50:34 

 
 

1.845,19 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:50:57 

 
 
 
 

1.844,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:51:12 

 
 

1.844,76 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
24/08/2020 - 09:51:35 

 
 

1.844,60 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:51:49 1.844,48 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:52:13 1.844,30 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:52:28 

 
 

1.844,10 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:52:35 

 
 

 
1.843,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:52:50 

 

1.843,30 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:53:28 

 
 
 
 

1.843,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:53:42 

 
 

1.842,91 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:53:53 

 
 

 
1.842,10 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:54:07 

 

1.841,92 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:54:31 

 
 
 
 

1.841,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:54:46 

 
 

1.841,52 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:55:10 

 
 
 
 

1.841,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:55:24 

 
 

1.841,19 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:55:38 

 
 

 
1.840,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:55:52 

 

1.840,34 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:56:16 

 
 
 
 

1.840,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:56:21 

 

 
1.837,85 

 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:56:41 

 

1.837,71 

 

33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 09:57:04 1.837,50 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:57:19 

 
 

1.837,36 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:57:42 

 
 
 
 

1.837,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:57:56 

 
 

1.837,06 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 09:58:06 

 
 

 
1.836,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:58:20 

 

1.836,31 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:58:44 

 
 
 
 

1.836,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:58:47 

 

 
1.835,50 

 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 09:59:01 

 

1.835,30 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:59:24 

 
 
 
 

1.835,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:59:38 

 
 

1.834,95 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:00:01 

 
 
 
 

1.834,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:00:15 

 
 

1.834,62 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:00:29 

 
 

 
1.833,50 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

24/08/2020 - 10:00:44 

 

1.833,31 

 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:01:08 

 
 
 
 

1.833,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:01:23 

 
 

1.833,08 

 
 

33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 10:01:47 1.832,90 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:02:01 

 
 

1.832,78 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:02:25 

 
 
 
 

1.832,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:02:40 

 
 

1.832,46 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:03:03 

 
 
 
 

1.832,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:03:18 

 
 

1.832,17 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:03:42 

 
 
 
 

1.831,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:04:03 

 
 

1.831,79 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:04:09 

 
2.390,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:04:33 

 
 
 
 

1.831,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:04:47 

 
 

1.831,45 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:05:11 

 
 
 
 

1.831,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:05:25 

 
 

1.831,05 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:05:48 

 
 
 
 

1.830,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:06:07 

 
 

1.830,72 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:06:33 

 
 
 
 

1.830,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:06:48 

 
 

1.830,35 

 
 

33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 10:07:11 1.830,10 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:07:26 

 
 

1.829,96 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:07:49 

 
 
 
 

1.829,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:08:04 

 
 

1.829,65 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:08:28 

 
 
 
 

1.829,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:08:43 

 
 

1.829,24 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:09:06 

 
 
 
 

1.829,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:09:21 

 
 

1.828,91 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:09:46 

 
 
 
 

1.828,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:10:01 

 
 

1.828,58 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:10:25 

 
 
 
 

1.828,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:10:39 

 
 

1.828,28 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:11:03 

 
 
 
 

1.828,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:11:21 

 
 

1.827,99 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:11:45 

 
 
 
 

1.827,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:12:01 

 
 

1.827,65 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
24/08/2020 - 10:12:25 

 
 

1.827,50 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:12:39 1.827,38 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:13:03 1.827,20 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:13:18 

 
 

1.827,07 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:13:42 

 
 
 
 

1.826,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:13:57 

 
 

1.826,71 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:14:22 

 
 
 
 

1.826,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:14:36 

 
 

1.826,31 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:14:59 

 
 
 
 

1.826,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:15:13 

 
 

1.825,95 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:15:35 

 
 
 
 

1.825,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:15:49 

 
 

1.825,53 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:15:52 

 
1.825,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:16:06 

 
1.824,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:16:29 

 
 
 
 

1.824,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:16:34 

 
 

1.820,00 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:16:48 

 
1.819,86 

 
33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:17:11 

 
 
 
 

1.819,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:17:18 

 
 

1.815,00 

 
 

32.109.914/0001-81 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:17:32 1.814,87 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:17:41 1.814,86 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:17:55 1.814,73 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:18:08 1.800,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:18:21 1.799,85 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:18:44 1.799,70 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:18:48 

 
 

1.750,00 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:19:02 

 
1.749,81 

 
33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:19:25 

 
 
 
 

1.749,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:19:30 

 
 

1.650,00 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:19:43 

 
1.649,83 

 
33.848.018/0001-05 

24/08/2020 - 10:19:56 1.600,00 32.109.914/0001-81 

24/08/2020 - 10:20:10 1.599,87 33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:20:33 

 
 
 
 

1.599,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:20:47 

 
 

1.599,44 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:21:11 

 
 
 
 

1.599,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:21:25 

 
 

1.599,07 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:21:48 

 
 
 
 

1.598,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:22:02 

 
 

1.598,64 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 

24/08/2020 - 10:22:25 1.598,50 20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - 24/08/2020 10:46:24 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:22:40 1.598,30 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:23:03 1.598,10 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:23:17 

 
 

1.597,98 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:23:40 

 
 
 
 

1.597,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:23:55 

 
 

1.597,62 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:24:18 

 
 
 
 

1.597,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:24:32 

 
 

1.597,21 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:24:55 

 
 
 
 

1.597,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:25:09 

 
 

1.596,97 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:25:32 

 
 
 
 

1.596,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:25:46 

 
 

1.596,59 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:26:09 

 
 
 
 

1.596,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:26:24 

 
 

1.596,22 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:26:48 

 
 
 
 

1.596,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:27:02 

 
 

1.595,92 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:27:26 

 
 
 
 

1.595,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:27:43 

 
 

1.595,50 

 
 

33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 10:28:06 1.595,30 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:28:20 

 
 

1.595,18 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:28:45 

 
 
 
 

1.595,00 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:28:59 

 
 

1.594,86 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:29:22 

 
 
 
 

1.594,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:29:36 

 
 

1.594,42 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:29:59 

 
 
 
 

1.594,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:30:13 

 
 

1.594,03 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:30:37 

 
 
 
 

1.593,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:30:50 

 
 

1.593,65 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:31:13 

 
 
 
 

1.593,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:31:27 

 
 

1.593,35 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:31:51 

 
 
 
 

1.593,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:32:06 

 
 

1.592,93 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:32:30 

 
 
 
 

1.592,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:32:45 

 
 

1.592,54 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
24/08/2020 - 10:33:09 

 
 

1.592,30 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:33:23 1.592,14 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:33:46 1.591,90 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:34:01 

 
 

1.591,75 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:34:29 

 
 
 
 

1.591,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:34:43 

 
 

1.591,39 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:35:07 

 
 
 
 

1.591,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:35:21 

 
 

1.591,01 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:35:44 

 
 
 
 

1.590,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:35:59 

 
 

1.590,67 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:36:23 

 
 
 
 

1.590,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:36:38 

 
 

1.590,31 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:37:02 

 
 
 
 

1.590,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:37:16 

 
 

1.589,92 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:37:40 

 
 
 
 

1.589,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:38:01 

 
 

1.589,50 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:38:25 

 
 
 
 

1.589,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:38:39 

 
 

1.589,14 

 
 

33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 10:39:03 1.588,90 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:39:18 

 
 

1.588,76 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:39:42 

 
 
 
 

1.588,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:39:57 

 
 

1.588,45 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:40:20 

 
 
 
 

1.588,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:40:37 

 
 

1.588,13 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:41:01 

 
 
 
 

1.587,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:41:15 

 
 

1.587,76 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:41:39 

 
 
 
 

1.587,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:41:53 

 
 

1.587,40 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:42:17 

 
 
 
 

1.587,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:42:32 

 
 

1.587,08 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:42:56 

 
 
 
 

1.586,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:43:10 

 
 

1.586,63 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:43:33 

 
 
 
 

1.586,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:43:47 

 
 

1.586,21 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
24/08/2020 - 10:44:11 

 
 

1.586,00 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:44:25 1.585,80 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:44:48 1.585,60 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:45:03 

 
 

1.585,40 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:45:27 

 
 
 
 

1.585,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:45:41 

 
 

1.585,08 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:46:05 

 
 
 
 

1.584,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:46:19 

 
 

1.584,75 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:46:42 

 
 
 
 

1.584,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:46:56 

 
 

1.584,33 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:47:19 

 
 
 
 

1.584,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:47:34 

 
 

1.583,99 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:47:57 

 
 
 
 

1.583,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:48:12 

 
 

1.583,68 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:48:34 

 
 
 
 

1.583,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:48:49 

 
 

1.583,34 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:49:13 

 
 
 
 

1.583,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:49:27 

 
 

1.583,08 

 
 

33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 10:49:50 1.582,80 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:50:05 

 
 

1.582,66 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:50:28 

 
 
 
 

1.582,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:50:43 

 
 

1.582,28 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:51:06 

 
 
 
 

1.582,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:51:20 

 
 

1.581,98 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:51:44 

 
 
 
 

1.581,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:51:58 

 
 

1.581,55 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:52:21 

 
 
 
 

1.581,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:52:35 

 
 

1.581,24 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:52:58 

 
 
 
 

1.581,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:53:12 

 
 

1.580,96 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:53:35 

 
 
 
 

1.580,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:53:50 

 
 

1.580,57 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:54:13 

 
 
 
 

1.580,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:54:27 

 
 

1.580,24 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
24/08/2020 - 10:54:50 

 
 

1.580,00 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:55:04 1.579,81 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:55:27 1.579,60 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:55:42 

 
 

1.579,45 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:56:05 

 
 
 
 

1.579,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:56:19 

 
 

1.579,10 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:56:43 

 
 
 
 

1.578,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:56:59 

 
 

1.578,79 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:57:22 

 
 
 
 

1.578,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:57:36 

 
 

1.578,46 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:57:59 

 
 
 
 

1.578,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:58:13 

 
 

1.578,00 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:58:36 

 
 
 
 

1.577,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:58:51 

 
 

1.577,61 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:59:21 

 
 
 
 

1.577,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:59:36 

 
 

1.577,25 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:00:02 

 
 
 
 

1.577,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:00:17 

 
 

1.576,93 

 
 

33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 11:00:40 1.576,70 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:00:55 

 
 

1.576,51 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:01:18 

 
 
 
 

1.576,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:01:39 

 
 

1.576,12 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:02:03 

 
 
 
 

1.575,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:02:18 

 
 

1.575,77 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:02:42 

 
 
 
 

1.575,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:02:56 

 
 

1.575,41 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:03:19 

 
 
 
 

1.575,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:03:43 

 
 

1.575,00 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:04:06 

 
 
 
 

1.574,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:04:20 

 
 

1.574,60 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:04:43 

 
 
 
 

1.574,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:04:58 

 
 

1.574,23 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:05:21 

 
 
 
 

1.574,00 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:05:36 

 
 

1.573,88 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
24/08/2020 - 11:05:59 

 
 

1.573,70 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 11:06:15 1.573,57 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 11:06:38 1.573,40 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:06:53 

 
 

1.573,25 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:07:16 

 
 
 
 

1.573,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:07:30 

 
 

1.572,92 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:07:54 

 
 
 
 

1.572,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:08:08 

 
 

1.572,55 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:08:32 

 
 
 
 

1.572,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:08:54 

 
 

1.572,28 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:09:17 

 
 
 
 

1.572,00 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:09:33 

 
 

1.571,85 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:09:56 

 
 
 
 

1.571,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:10:09 

 
 

1.571,49 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:10:33 

 
 
 
 

1.571,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:10:47 

 
 

1.571,11 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:11:11 

 
 
 
 

1.570,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:11:24 

 
 

1.570,71 

 
 

33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 
 

 
 0017 - LONGARINA; ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO; 03 LUGARES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

 
 

 
22/08/2020 - 14:45:47 530,00 (proposta) 

24/08/2020 - 11:11:48 1.570,50 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:12:02 

 
 

1.570,32 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:12:20 

 
 
 
 

1.570,00 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:12:34 

 
 

1.569,82 

 
 

33.848.018/0001-05 

 

Data Valor CNPJ Situação 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

 
18/08/2020 - 17:00:46 

 
534,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

20/08/2020 - 14:55:54 534,00 (proposta) 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

63.848.345/0001-10 Válido 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 09:57:32 780,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 
11:14:22 

 

22/08/2020 - 11:03:55 

 

534,00 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

  
de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

   balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 
   Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 18:29:59 519,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 10:01:46 532,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

23/08/2020 - 22:18:41 534,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 01:09:31 534,00 (proposta) 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 07:24:23 1.000,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:01:36 500,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:01:55 499,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:03:34 498,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:04:05 480,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:05:01 479,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 09:05:48 478,40 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

24/08/2020 - 09:05:54 470,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:06:03 469,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 09:06:09 469,50 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:06:26 468,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:07:18 465,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 09:07:49 350,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:08:17 450,00 20.121.311/0001-16 
conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 
apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

   apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

24/08/2020 - 09:09:04 340,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 09:09:43 280,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:09:49 400,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 09:09:54 279,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:09:57 399,99 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 

 
24/08/2020 - 09:10:08 

 

 
250,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 
apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:10:20 249,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 09:10:56 245,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:11:19 244,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 09:11:50 230,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

24/08/2020 - 09:12:30 229,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:13:35 

 
 
 
 
 
 

215,00 

 
 
 
 
 
 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:14:03 210,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:15:08 

 
 
 
 
 
 

205,00 

 
 
 
 
 
 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:15:26 

 

299,00 

 

31.496.882/0001-51 

 
 

 
24/08/2020 - 09:16:24 

 
 

 
204,00 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:16:54 

 
 

202,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:17:28 

 
 
 
 

201,00 

 
 
 
 

14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:17:42 

 
 

200,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
 

 
 0018 - MESA DE ESCRITÓRIO; 02 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:19:25 199,50 14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:19:47 

 
 

198,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:20:37 

 
 
 
 

197,00 

 
 
 
 

14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:21:30 

 
 

195,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:21:57 

 
 
 
 

194,50 

 
 
 
 

14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:22:29 

 
 

190,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:23:28 

 
 
 
 

189,50 

 
 
 
 

14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:24:41 

 
 

185,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:26:08 

 
 
 
 

184,50 

 
 
 
 

14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:27:30 

 
 

170,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:28:42 

 
 
 
 

169,00 

 
 
 
 

14.764.571/0001-07 

 
 
24/08/2020 - 09:29:29 

 
 

150,00 

 
 

30.313.649/0001-23 

 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 17:02:08 

 
345,80 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:57:05 345,80 (proposta) 63.848.345/0001-10 

22/08/2020 - 09:58:02 445,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 11:04:09 

 

345,80 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 18:14:45 

 

345,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:30:17 

 
339,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
23/08/2020 - 10:02:42 343,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

23/08/2020 - 22:19:08 345,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 01:10:04 345,80 (proposta) 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 07:25:09 700,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:01:47 300,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:02:00 299,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:02:44 301,00 20.121.311/0001-16 
conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 
apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

   apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

24/08/2020 - 09:04:14 290,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:04:21 298,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:04:47 289,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:04:59 280,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:05:19 279,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:06:07 270,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:06:14 269,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Válido 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

 
0019 - MESA DE EXAMES; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG; 
 ESTRUTUTA - DE 02 GAVETAS  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

24/08/2020 - 09:06:41 268,00 33.617.642/0001-93 

 

 
24/08/2020 - 09:07:55 

 

 
238,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 09:08:25 

 
 

 
237,00 

 
 

 
29.563.124/0001-67 

24/08/2020 - 09:09:11 239,12 63.848.345/0001-10 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:10:27 

 
 
 
 
 

250,00 

 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:12:02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
236,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:14:00 

 
 
 
 
 

 
335,00 

 
 
 
 
 

 
31.496.882/0001-51 

 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 17:03:01 

 
1.143,50 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:57:19 1.143,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 

22/08/2020 - 09:58:50 864,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
22/08/2020 - 11:05:00 1.143,50 (proposta) 30.313.649/0001-23 

 
 
 

22/08/2020 - 18:20:58 1.140,00 (proposta) 31.496.882/0001-51 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

 balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 18:30:35 1.099,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

23/08/2020 - 10:03:22 

 

1.141,00 (proposta) 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:19:36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.143,00 (proposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 01:10:47 

 
1.143,50 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

 
 

24/08/2020 - 07:25:52 

 
 

2.000,00 (proposta) 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:01:56 850,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:02:07 

 
849,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:04:23 840,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:04:55 

 
839,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:06:18 800,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:06:25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
838,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:06:31 799,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:07:01 750,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:08:06 745,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:08:14 744,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:08:40 801,00 20.121.311/0001-16 
conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 
apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

   apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

24/08/2020 - 09:09:20 730,62 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:10:18 700,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:10:30 699,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:10:30 729,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:10:44 695,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:12:12 694,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:13:55 690,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:14:11 680,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:15:53 

 
 
 
 
 
 
 

670,00 

 
 
 
 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 
 
24/08/2020 - 09:15:53 

 
 

1.090,00 

 
 

31.496.882/0001-51 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:16:13 

 
 
 
 
 

 
669,00 

 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:17:20 

 
 
 
 
 
 

665,00 

 
 
 
 
 
 

32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 09:17:37 

 
664,00 

 
14.764.571/0001-07 

 

 
24/08/2020 - 09:17:42 

 

 
660,00 

 

 
33.617.642/0001-93 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:17:53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

659,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 09:18:08 

 
650,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:18:20 

 
 

640,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:18:52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
639,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:19:16 

 
 

630,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:19:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

629,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:19:58 

 
 

620,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:20:19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
619,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 09:20:46 

 

618,00 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:20:59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
615,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 09:21:45 

 
600,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 09:21:54 599,00 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 

24/08/2020 - 09:22:07 

 

598,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:22:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
590,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:22:58 

 
 

570,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:23:27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
550,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 09:23:47 

 

549,50 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:24:11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

540,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:24:20 

 
 

530,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:24:42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
510,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:24:55 

 
 

500,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:25:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
499,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
24/08/2020 - 09:26:34 498,50 14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
 

 

 0020 - MESA DE REUNIÃO; REDONDA DE 1,20 D; EM MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR  

 
 
 
 
 

 
10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

 
 

 
22/08/2020 - 11:05:15 666,25 (proposta) 

Data Valor CNPJ Situação 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

 
18/08/2020 - 17:04:48 

 
666,25 (proposta) 20.121.311/0001-16 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

20/08/2020 - 14:57:34 666,25 (proposta) 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

63.848.345/0001-10 Válido 
Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 09:59:21 730,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

  
11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

   apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 18:30:58 649,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 10:04:04 665,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

23/08/2020 - 22:20:13 666,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 01:11:26 666,25 (proposta) 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 
   previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 
   referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

24/08/2020 - 07:26:30 1.000,00 (proposta) 33.617.642/0001-93 catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 
   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 
   apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
   indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:02:05 620,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:02:15 619,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:04:52 600,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:05:06 599,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:06:25 550,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

24/08/2020 - 09:06:42 549,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:07:11 

 
 
 
 
 
 
 

540,00 

 
 
 
 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 

 
24/08/2020 - 09:08:10 

 

 
450,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 09:08:19 

 
 

 
449,00 

 
 

 
29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 09:08:41 

 
580,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 09:08:52 

 
560,00 

 
20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 09:09:30 440,00 63.848.345/0001-10 

 
24/08/2020 - 09:09:57 

 
350,00 

 
30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:10:27 

 
 
 
 
 

345,00 

 
 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 

24/08/2020 - 09:10:45 

 

344,00 

 

29.563.124/0001-67 

 

24/08/2020 - 09:11:01 

 

340,00 

 

30.313.649/0001-23 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:11:04 343,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:11:10 339,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:11:17 332,10 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 09:11:55 315,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:12:19 314,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 
   item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 09:13:40 300,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:14:20 290,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:15:16 

 
 
 
 
 
 

280,00 

 
 
 
 
 
 

30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 09:15:55 

 
 

 
279,00 

 
 

 
29.563.124/0001-67 

 

24/08/2020 - 09:16:15 

 

245,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:16:26 

 
 
 
 
 
 

278,00 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:16:32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
244,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

24/08/2020 - 09:17:03 240,00 30.313.649/0001-23 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 
   de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 
   indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

24/08/2020 - 09:17:46 239,00 14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 
   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 
   certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:17:58 235,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

 0021 - MESA PARA COMPUTADOR; MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COM 02 GAVETAS  

Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

18/08/2020 - 17:05:41 407,50 (proposta) 20.121.311/0001-16 
conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

20/08/2020 - 14:57:57 407,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

22/08/2020 - 10:00:13 480,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

 
22/08/2020 - 18:31:21 

 
399,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

23/08/2020 - 10:04:53 

 

405,00 (proposta) 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:20:51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
407,00 (proposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 01:12:15 

 
407,50 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

 
 

24/08/2020 - 07:27:36 

 
 

700,00 (proposta) 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:16:21 390,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:17:52 

 
350,00 

 
20.121.311/0001-16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 
apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

   apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:18:11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

349,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:19:41 

 
 

400,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:19:55 320,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:22:03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
319,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 

24/08/2020 - 09:22:20 

 

318,00 

 

14.764.571/0001-07 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

   de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:22:32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
310,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:22:48 300,00 63.848.345/0001-10 Válido 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:23:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

299,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:23:45 280,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:24:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:25:34 265,68 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 0022 - MOCHO; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO; POSSUI ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS  

 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 17:06:28 

 
494,70 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:58:11 494,70 (proposta) 63.848.345/0001-10 

21/08/2020 - 16:36:30 494,70 (proposta) 20.371.330/0001-09 

22/08/2020 - 10:00:53 490,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 11:05:41 

 

494,70 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 18:26:16 

 

490,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:31:39 

 
489,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 
 

23/08/2020 - 10:05:33 493,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/08/2020 - 22:21:18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

494,00 (proposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 01:12:53 

 
494,70 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

 
 

24/08/2020 - 07:28:18 

 
 

900,00 (proposta) 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:16:28 450,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:17:36 

 
449,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:17:58 

 
 

440,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:18:19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
439,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:18:30 

 
 

430,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

Válido 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

24/08/2020 - 09:18:39 400,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:19:23 

 
 
 
 
 
 
 

399,99 

 
 
 
 
 
 
 

33.617.642/0001-93 

 
24/08/2020 - 09:20:04 

 
390,00 

 
63.848.345/0001-10 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:20:38 

 
 
 
 
 

389,00 

 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:21:18 

 
 
 
 
 

 
401,00 

 
 
 
 
 

 
20.121.311/0001-16 

24/08/2020 - 09:21:27 350,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 09:21:32 380,00 31.496.882/0001-51 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Válido 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

24/08/2020 - 09:22:19 349,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:22:36 

 
 
 
 
 

 
348,00 

 
 
 
 
 

 
14.764.571/0001-07 

 
24/08/2020 - 09:22:47 

 
345,00 

 
29.563.124/0001-67 

24/08/2020 - 09:22:53 340,00 20.371.330/0001-09 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:23:03 

 
 
 
 
 

300,00 

 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:23:19 

 
 
 
 
 

290,00 

 
 
 
 
 

20.371.330/0001-09 

 
24/08/2020 - 09:23:53 

 
250,00 

 
30.313.649/0001-23 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:24:00 249,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:24:54 

 
 
 
 
 
 

240,00 

 
 
 
 
 
 

30.313.649/0001-23 

 

24/08/2020 - 09:25:37 239,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:25:44 

 
 
 
 
 

 
289,00 

 
 
 
 
 

 
31.496.882/0001-51 

 

24/08/2020 - 09:27:39 

 

224,00 

 

30.313.649/0001-23 

 
 
 
 
 
 

24/08/2020 - 09:28:29 

 
 
 
 
 
 

223,00 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 
 

24/08/2020 - 09:28:56 222,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:29:12 220,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:29:37 219,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 09:29:43 280,00 31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 
   Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
   Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
   conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 
   entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 
   Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 
   acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 
   Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:30:03 210,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:30:20 209,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 0023 - NEGATOSCÓPIO; TIPO - LÂMPADA LED/ 2 CORPOS  

 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 17:07:08 

 
655,75 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:58:35 655,75 (proposta) 63.848.345/0001-10 

21/08/2020 - 16:37:06 655,75 (proposta) 20.371.330/0001-09 

22/08/2020 - 10:01:18 878,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 11:05:55 

 

665,75 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 14:54:39 

 

650,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:31:59 

 
649,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 
 

23/08/2020 - 10:06:21 654,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 



 

Data Valor CNPJ Situação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/08/2020 - 22:21:48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
665,00 (proposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 01:13:29 

 
655,75 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

 
 

24/08/2020 - 07:29:16 

 
 

1.500,00 (proposta) 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 

catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:16:39 640,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:17:30 

 
639,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:18:24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

638,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 09:19:23 

 
630,00 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:20:18 600,00 63.848.345/0001-10 Válido 



 

Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:20:44 599,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:21:17 580,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 09:21:29 550,00 20.121.311/0001-16 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 
 apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

24/08/2020 - 09:22:05 500,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:22:25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
499,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 09:22:37 

 
490,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
24/08/2020 - 09:22:41 

 
501,00 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:22:46 480,00 20.371.330/0001-09 Válido 

 



Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

24/08/2020 - 09:23:09 450,00 30.317.183/0001-34 

 

   de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:23:20 420,00 63.848.345/0001-10 Válido 

24/08/2020 - 09:23:26 440,00 20.371.330/0001-09 Válido 

 
 

24/08/2020 - 09:23:55 

 
 

410,00 

 
 

33.617.642/0001-93 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato 

referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou 
catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica 

   digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão 
indicativa de cartórios 22/09/2020 11:50:10 

24/08/2020 - 09:23:59 419,99 20.371.330/0001-09 Válido 

24/08/2020 - 09:24:05 400,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:24:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
399,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:24:52 380,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:25:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
350,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

24/08/2020 - 09:26:06 332,10 63.848.345/0001-10 Válido 



Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

24/08/2020 - 09:26:24 300,00 30.317.183/0001-34 

 

 

 
24/08/2020 - 09:26:51 489,00 31.496.882/0001-51 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 
 

 

 

0024 - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; 
no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente 

alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no 
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 

 de 12 meses  

Situação 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

23/08/2020 - 10:07:06 1.021,00 (proposta) 14.764.571/0001-07 

 
 

 
23/08/2020 - 15:12:15 1.000,00 (proposta) 32.109.914/0001-81 

 
 
 
 

23/08/2020 - 20:57:15 990,00 (proposta) 20.081.724/0001-14 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Data Valor CNPJ 

 
18/08/2020 - 17:08:36 

 
1.023,33 (proposta) 

 
20.121.311/0001-16 

20/08/2020 - 14:58:51 1.023,33 (proposta) 63.848.345/0001-10 

21/08/2020 - 17:09:15 1.023,32 (proposta) 33.848.018/0001-05 

 
22/08/2020 - 10:02:14 

 
1.055,00 (proposta) 

 
05.048.534/0001-01 

 

22/08/2020 - 11:06:13 

 

1.023,33 (proposta) 

 

30.313.649/0001-23 

 

22/08/2020 - 14:55:27 

 

1.000,00 (proposta) 

 

31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:32:24 

 
999,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/08/2020 - 22:22:28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.023,00 (proposta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 01:14:07 

 
1.023,33 (proposta) 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:16:53 950,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:17:22 

 
949,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:18:33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
948,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 09:20:22 

 
942,00 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:20:26 920,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:20:49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
919,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
24/08/2020 - 09:20:58 

 
915,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 09:21:07 910,00 31.496.882/0001-51 

 

 
24/08/2020 - 09:21:45 700,00 20.121.311/0001-16 

 
24/08/2020 - 09:22:17 

 
679,24 

 
63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 09:22:29 670,00 29.563.124/0001-67 

 
24/08/2020 - 09:23:07 

 
820,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:23:15 

 
 
 
 
 
 

650,00 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:23:59 

 
 
 
 
 
 
 

649,80 

 
 
 
 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 09:24:04 

 

 
640,00 

 

 
30.313.649/0001-23 

 
 

 
24/08/2020 - 09:24:17 

 
 

 
639,00 

 
 

 
29.563.124/0001-67 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:24:27 

 
 
 
 
 
 

638,00 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:24:36 

 
 
 
 
 

 
819,00 

 
 
 
 
 

 
32.109.914/0001-81 

 
 
24/08/2020 - 09:24:59 

 
 

637,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não 

apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 09:54:40 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital no 

item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não 

apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão 

de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão 

indicativa de cartorios. 15/09/2020 09:27:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:25:54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:26:18 

 
 

629,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:26:31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:26:55 

 
 

599,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
24/08/2020 - 09:28:39 

 
598,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:29:03 

 
 

597,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
24/08/2020 - 09:29:09 

 
597,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:29:31 

 
 

596,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
24/08/2020 - 09:29:38 

 
596,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

   Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 
10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

24/08/2020 - 09:30:01 595,80 20.081.724/0001-14 especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:30:04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
595,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:30:26 

 
 

594,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
24/08/2020 - 09:30:33 

 
594,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:30:56 

 
 

593,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:31:02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
590,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.317.183/0001-34 

Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências 

entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de 

Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário 

acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
de Balanço. 19/10/2020 11:22:46 

 
 

24/08/2020 - 09:31:26 

 
 

589,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
24/08/2020 - 09:32:31 

 
589,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:32:53 

 
 

588,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
24/08/2020 - 09:33:26 

 
588,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:33:49 

 
 

587,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
24/08/2020 - 09:34:40 

 
587,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:35:04 

 
 

586,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 
24/08/2020 - 09:35:09 

 
580,00 

 
29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

   cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 
 

24/08/2020 - 09:35:32 

 
 

579,80 

 
 

20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 
especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 

0025 - ROTEADOR (LAN), Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; - Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os 

seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. - Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 

(uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 
2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e 

NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17 dBm. - Suportar 
DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - Garantia de 12 meses 

Data Valor CNPJ Situação 

20/08/2020 - 14:59:14 393,03 (proposta) 63.848.345/0001-10 Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

0 

 

no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

 
22/08/2020 - 18:32:51 389,00 (proposta) 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

 

23/08/2020 - 10:07:50 

 

391,00 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 
14.764.571/0001-07 Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

  de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

 
24/08/2020 - 01:14:57 

 
393,03 (proposta) 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

  CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:17:03 350,00 63.848.345/0001-10 Válido 

  Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 09:20:47 340,00 31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 
balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

  Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

 
24/08/2020 - 09:20:59 

 
349,00 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

  CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

 
24/08/2020 - 09:22:05 

 
339,00 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

  cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:22:29 320,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:22:55 

 
310,00 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

  cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:23:30 300,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:24:31 

 
299,00 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

  cartórios 22/09/2020 09:20:20 

24/08/2020 - 09:25:04 290,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 

0026 - TABLET 7 POLEGADAS, Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 

Processador no minímo Quad Core 1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de 

memória micros; Câmera traseira de no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Data Valor CNPJ Situação 

20/08/2020 - 14:59:37 1.493,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 Válido 

22/08/2020 - 10:02:51 498,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 
conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/202 
11:14:22 

 
22/08/2020 - 14:56:17 

 
390,00 (proposta) 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

31.496.882/0001-51 
conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas 

  
Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

21/08/2020 - 17:09:53 1.493,48 (proposta) 33.848.018/0001-05 

 
 

22/08/2020 - 10:03:19 1.248,00 (proposta) 05.048.534/0001-01 

 

 
22/08/2020 - 15:06:47 1.490,00 (proposta) 31.496.882/0001-51 

 
22/08/2020 - 18:33:12 

 
1.479,00 (proposta) 

 
29.563.124/0001-67 

 
22/08/2020 - 22:27:10 

 
1.493,50 (proposta) 

 
21.997.155/0001-14 

 
 

 
23/08/2020 - 10:08:48 

 
 

 
1.491,00 (proposta) 

 
 

 
14.764.571/0001-07 

 

23/08/2020 - 15:15:59 

 

1.490,00 (proposta) 

 

32.109.914/0001-81 

 
 
23/08/2020 - 20:57:15 

 
 

1.450,00 (proposta) 

 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
 
 
 
 
 
23/08/2020 - 22:23:34 

 
 
 
 
 
 
 

1.493,00 (proposta) 

 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 01:15:36 

 
 
 
 
 
 

1.493,50 (proposta) 

 
 
 
 
 
 

32.724.354/0001-75 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:39:56 

 
 
 
 
 
 

1.247,00 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:40:20 

 
 
 
 
 
 

1.246,00 

 
 
 
 
 
 

29.563.124/0001-67 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada 

Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará 

de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - 

certidão indicativa de cartórios 22/09/2020 09:45:30 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:41:57 1.245,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:42:15 1.240,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

24/08/2020 - 09:42:18 1.239,00 21.997.155/0001-14 
editalícas conforme o termo de referência, as informações 
disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

   16/10/2020 16:20:48 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:43:12 1.234,00 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:43:45 1.230,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 
   conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 
   Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 
   dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 
   dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 
   são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:44:44 1.229,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

24/08/2020 - 09:47:18 1.167,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 
   conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 
   Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 
   dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 
   dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 
   são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 
   utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 
   Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 
   EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 
   58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 
   e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 
   apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 
   apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

24/08/2020 - 09:47:43 1.160,00 30.317.183/0001-34 contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 
   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 
   Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 
   55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 
   e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 
   Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 
   Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 
   Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 
   compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 
   de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 
   explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 
   Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 
   pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 
   de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 09:47:57 1.159,82 33.848.018/0001-05 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios. 15/09/2020 09:23:21 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

24/08/2020 - 09:48:05 1.159,00 29.563.124/0001-67 previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios 22/09/2020 09:20:20 
   Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

24/08/2020 - 09:48:15 1.233,99 32.724.354/0001-75 EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 
   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

24/08/2020 - 09:48:18 1.100,00 63.848.345/0001-10 Válido 
   Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

24/08/2020 - 09:48:32 1.099,87 33.848.018/0001-05 
conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 
   cartórios. 15/09/2020 09:23:21 
   Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 
   apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 
   10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

24/08/2020 - 09:48:54 1.099,70 20.081.724/0001-14 especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 
   Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 
   inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
   Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 09:49:01 1.044,00 63.848.345/0001-10 Válido 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios 22/09/2020 09:20:20 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

24/08/2020 - 09:49:05 1.099,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:49:08 

 
 
 
 
 
 

1.090,00 

 
 
 
 
 
 

29.563.124/0001-67 

 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:49:11 

 
 
 
 
 
 

1.040,00 

 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:49:25 

 
 
 
 
 

 
1.039,83 

 
 
 
 
 

 
33.848.018/0001-05 

24/08/2020 - 09:49:28 988,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 09:49:39 1.038,00 05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:49:48 

 
987,00 

 
05.048.534/0001-01 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/08/2020 - 09:49:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.317.183/0001-34 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 
contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

   mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

24/08/2020 - 09:50:03 980,00 63.848.345/0001-10 Válido 

 
24/08/2020 - 09:50:10 

 
986,00 

 
32.724.354/0001-75 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

   CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 
   Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Válido 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Válido 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

24/08/2020 - 09:50:24 979,00 21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:50:55 

 
978,88 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:50:58 

 
978,99 

 
32.109.914/0001-81 

24/08/2020 - 09:51:02 975,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 09:51:06 978,87 32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:51:20 

 
974,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:51:34 

 
973,86 

 
33.848.018/0001-05 

24/08/2020 - 09:51:43 970,00 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 09:51:58 969,85 33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:52:02 

 
955,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 09:52:17 

 
954,82 

 
33.848.018/0001-05 

24/08/2020 - 09:52:29 960,48 63.848.345/0001-10 

24/08/2020 - 09:52:47 953,00 21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:53:01 

 
952,87 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:53:15 

 
951,00 

 
21.997.155/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

24/08/2020 - 09:53:24 950,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:53:39 

 
 
 
 
 

 
949,82 

 
 
 
 
 

 
33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 09:53:50 

 
 

949,80 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:54:03 

 
942,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 09:54:17 

 
941,88 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:54:31 

 
940,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:54:46 

 
939,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:55:00 

 
938,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:55:14 

 
937,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:55:28 

 
936,85 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:55:38 

 
936,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:55:52 

 
935,85 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:56:06 

 
934,00 

 
21.997.155/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 09:56:18 930,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:56:33 

 
 
 
 
 

 
929,83 

 
 
 
 
 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:56:40 

 
929,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 09:56:47 

 
928,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:57:01 

 
927,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:57:16 

 
926,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 09:57:31 

 
925,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:57:47 

 
924,88 

 
33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 09:58:02 

 
 

923,00 

 
 

21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 09:58:10 

 
919,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 09:58:25 

 
918,88 

 
33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 09:58:49 

 
 
 
 

918,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 09:59:00 

 
 

918,00 

 
 

05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 09:59:11 

 
917,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 09:59:26 

 
916,81 

 
33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 

conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre 

Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo 

dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca 

dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente 

utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 

58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais 

e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a 

apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra 

mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço 

Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais 

e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas 

Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual 

compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro 

explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo 

Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise 

de Balanço. 19/10/2020 11:13:10 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

24/08/2020 - 09:59:31 900,00 30.317.183/0001-34 

 
 
 
 
 

 
24/08/2020 - 09:59:45 

 
 
 
 
 

 
899,00 

 
 
 
 
 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 10:00:00 

 
898,89 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:00:15 

 
897,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:00:20 

 
890,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:00:35 

 
 

889,81 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:00:56 

 
850,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 10:01:12 

 
849,83 

 
33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:01:36 

 
 
 
 

849,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:01:44 

 
 

840,00 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:01:58 

 
839,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:02:14 

 
838,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:02:29 

 
837,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:02:39 

 
835,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 10:02:53 

 
834,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:03:01 

 
833,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 10:03:15 

 
832,87 

 
33.848.018/0001-05 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:03:30 831,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:03:38 830,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:03:51 829,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:04:06 828,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:04:20 827,87 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:04:34 826,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:04:50 825,84 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:05:05 824,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:05:12 825,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:05:22 820,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:05:41 819,00 21.997.155/0001-14 

 

 
24/08/2020 - 10:05:45 819,81 33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:06:01 

 
799,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 10:06:14 

 
798,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:06:20 

 
790,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:06:36 

 
789,82 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:06:57 

 
788,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:07:06 

 
786,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 10:07:21 

 
785,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:07:34 

 
780,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:07:49 

 
779,82 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:08:03 

 
778,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:08:16 

 
776,00 

 
31.496.882/0001-51 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:08:27 775,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:08:32 774,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:08:46 773,84 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:09:10 773,70 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:09:24 

 
 

773,52 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:09:27 

 
770,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:09:41 

 
769,84 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:10:00 

 
768,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:10:14 

 
 

767,80 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:10:23 

 
783,00 

 
32.724.354/0001-75 

 
24/08/2020 - 10:10:30 

 
765,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:10:45 

 
764,82 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:10:50 

 
763,00 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 10:11:04 

 
762,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:11:20 

 
761,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:11:28 

 
760,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:11:42 

 
759,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:11:57 

 
758,86 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:12:11 

 
757,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:12:26 

 
756,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:12:29 

 
755,00 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 10:12:43 

 
754,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:12:57 

 
753,80 

 
33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS 

EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU 

CATÁLOGO. 09/10/2020 17:39:37 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:13:11 752,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:13:19 750,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:13:22 751,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:13:28 749,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:13:42 748,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:13:50 747,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:14:05 746,83 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:14:24 746,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:14:41 745,88 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:14:46 745,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:14:50 740,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:15:04 739,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:15:18 738,84 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:15:33 737,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:15:43 735,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:15:57 734,87 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:16:11 733,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:16:14 734,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:16:23 730,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:16:37 729,80 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:16:53 728,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:17:04 725,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:17:09 724,00 21.997.155/0001-14 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:17:24 723,81 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:17:27 722,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:17:33 720,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:17:36 719,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:17:50 718,87 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:17:53 717,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:18:01 715,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:18:04 714,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:18:11 716,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:18:21 700,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:18:24 699,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:18:38 698,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:18:43 697,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:18:52 695,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:19:01 694,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:19:15 693,84 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:19:18 693,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:19:21 692,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:19:35 691,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:19:38 690,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:19:45 691,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:19:59 689,82 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:20:02 688,00 21.997.155/0001-14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:20:08 650,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:20:11 649,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:20:23 648,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:20:27 647,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:20:32 640,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:20:37 646,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:20:37 639,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:20:43 638,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:20:55 637,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:21:02 636,99 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:21:06 634,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:21:09 635,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:21:13 630,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:21:26 629,80 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:21:31 628,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:21:40 620,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:21:49 619,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:22:03 618,81 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:22:07 618,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:22:14 617,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:22:24 616,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:22:38 615,84 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:22:41 615,00 32.109.914/0001-81 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:22:53 614,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:23:06 613,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:23:10 612,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:23:21 610,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:23:24 609,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:23:32 608,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:23:36 607,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:23:50 606,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:23:53 605,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:24:08 604,83 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:24:12 603,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:24:23 602,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:24:34 601,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:24:40 600,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:24:49 599,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:25:03 598,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:25:06 598,99 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:25:06 597,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:25:10 598,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:25:23 596,87 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:25:38 596,67 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:25:41 595,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:25:56 594,88 33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:26:00 594,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:26:13 593,87 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:26:27 593,74 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:26:31 592,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:26:45 591,88 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:26:56 591,87 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:27:03 590,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:27:16 589,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:27:22 589,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:27:36 588,88 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:27:39 587,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:27:58 586,85 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:28:05 586,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:28:15 585,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:28:29 584,87 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:28:32 583,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:28:40 584,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:28:47 582,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:28:54 581,00 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:29:09 580,82 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:29:21 579,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:29:29 580,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:29:43 578,89 33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

24/08/2020 - 10:30:07 578,60 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:30:22 

 
 

578,44 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:30:25 

 
577,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:30:36 

 
576,90 

 
05.048.534/0001-01 

 
24/08/2020 - 10:30:39 

 
575,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:30:54 

 
574,80 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:30:58 

 
573,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:31:11 

 
572,88 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:31:18 

 
572,87 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 10:31:23 

 
571,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:31:37 

 
570,87 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:31:40 

 
569,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:31:53 

 
568,84 

 
31.496.882/0001-51 

 
24/08/2020 - 10:31:56 

 
567,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:32:26 

 
566,82 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:32:29 

 
565,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:32:36 

 
564,00 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:32:39 

 
563,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:32:53 

 
562,82 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:33:08 

 
561,00 

 
21.997.155/0001-14 

 
24/08/2020 - 10:33:22 

 
560,88 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:33:35 

 
559,90 

 
05.048.534/0001-01 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:33:45 559,89 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:33:50 559,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:33:53 559,88 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:33:56 558,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:33:59 558,92 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:34:06 557,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:34:09 556,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:34:14 557,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:34:28 555,82 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:34:31 554,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:34:34 555,70 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:34:40 553,80 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:34:55 553,60 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:35:01 552,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:35:06 553,59 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:35:20 551,85 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:35:23 550,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:35:27 551,80 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:35:32 549,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:35:35 548,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:35:49 547,87 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:35:53 547,00 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:36:07 546,82 33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:36:16 545,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:36:29 544,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:36:35 543,00 31.496.882/0001-51 

 
 

24/08/2020 - 10:36:50 542,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:37:04 541,83 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:37:07 540,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:37:21 539,83 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:37:29 538,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:37:33 539,99 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:37:39 537,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:37:42 536,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:38:02 535,83 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:38:05 534,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:38:19 533,86 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:38:38 532,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:38:53 531,86 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:38:56 530,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:39:10 529,85 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:39:20 528,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:39:34 527,88 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:39:40 527,90 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:39:48 527,80 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:39:57 527,79 32.109.914/0001-81 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no 

balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou 

Certidão indicativas de cartórios 22/09/2020 08:56:16 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:40:12 527,65 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:40:16 526,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:40:29 525,99 05.048.534/0001-01 

 
 

24/08/2020 - 10:40:43 525,84 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:40:54 524,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:41:09 523,83 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:41:18 523,82 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:41:31 522,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:41:45 521,82 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:41:58 521,81 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:42:12 520,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:42:26 519,85 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:42:46 518,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:42:57 517,99 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:43:09 516,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:43:23 515,83 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:43:26 514,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:43:41 513,86 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:43:51 512,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:44:05 511,80 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:44:20 510,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:44:34 509,88 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:44:41 509,99 32.109.914/0001-81 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 

conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 

10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 15/09/2020 

11:14:22 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:44:44 508,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:44:58 507,86 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:45:02 506,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:45:16 505,84 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:45:25 504,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:45:39 503,84 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:45:42 502,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:45:57 501,85 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:46:00 500,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:46:15 499,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:46:27 498,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:46:41 497,81 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:46:44 496,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:46:59 495,86 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:47:02 494,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:47:16 493,80 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:47:19 492,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:47:34 491,80 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:47:52 490,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:47:59 489,99 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:48:16 489,83 33.848.018/0001-05 

 
 
 
 

24/08/2020 - 10:48:38 489,70 20.081.724/0001-14 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 10:48:53 489,54 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:48:56 488,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:49:11 487,80 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:49:15 486,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:49:29 485,88 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:49:39 484,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:49:54 483,85 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:49:57 482,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:50:12 481,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:50:23 480,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:50:38 479,82 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:50:55 478,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:51:10 477,89 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:51:13 476,00 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:51:27 475,87 33.848.018/0001-05 

 
 

24/08/2020 - 10:51:31 474,93 21.997.155/0001-14 

 
 

24/08/2020 - 10:51:43 474,92 32.109.914/0001-81 

 
 

24/08/2020 - 10:51:58 474,79 33.848.018/0001-05 

 
 

 
24/08/2020 - 10:52:21 474,60 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:52:35 

 
 

474,49 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:52:50 

 
474,48 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:53:04 

 
474,33 

 
33.848.018/0001-05 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 

editalícas conforme o termo de referência, as informações 

disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 16:20:48 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências do edital 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 15/09/2020 09:23:21 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

24/08/2020 - 10:53:27 474,10 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:53:41 

 
 

473,92 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:54:04 

 
 
 
 

473,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:54:19 

 
 

473,51 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:54:42 

 
473,50 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:54:56 

 
473,38 

 
33.848.018/0001-05 

 
24/08/2020 - 10:55:12 

 
473,37 

 
32.109.914/0001-81 

 
24/08/2020 - 10:55:26 

 
473,24 

 
33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:55:49 

 
 
 
 

473,00 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:56:04 

 
 

472,89 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:56:27 

 
 
 
 

472,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:56:44 

 
 

472,53 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:57:07 

 
 
 
 

472,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:57:21 

 
 

472,15 

 
 

33.848.018/0001-05 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:57:44 

 
 
 
 

471,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 10:59:24 

 
 

471,89 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 10:59:50 

 
 
 
 

471,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:00:22 

 
 

471,69 

 
 

32.109.914/0001-81 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 11:00:45 471,50 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:01:08 

 
 

471,49 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:01:37 

 
 
 
 

471,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:02:04 

 
 

471,29 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:02:27 

 
 
 
 

471,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:02:51 

 
 

471,09 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:03:14 

 
 
 
 

470,80 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:04:07 

 
 

470,79 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:04:31 

 
 
 
 

470,60 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:04:50 

 
 

470,59 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:05:13 

 
 
 
 

470,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:05:24 

 
 

470,39 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:05:48 

 
 
 
 

470,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:06:48 

 
 

470,09 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:07:11 

 
 
 
 

469,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:07:22 

 
 

469,89 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
24/08/2020 - 11:07:46 

 
 

469,70 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 11:09:17 469,69 32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 11:09:40 469,50 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:10:36 

 
 

469,49 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:11:00 

 
 
 
 

469,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:11:47 

 
 

469,29 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:12:10 

 
 
 
 

469,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:13:06 

 
 

469,09 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:13:30 

 
 
 
 

468,90 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:14:51 

 
 

468,89 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:15:15 

 
 
 
 

468,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:15:56 

 
 

468,69 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:16:21 

 
 
 
 

468,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:16:43 

 
 

468,49 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:17:06 

 
 
 
 

468,30 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:18:03 

 
 

468,29 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:18:27 

 
 
 
 

468,10 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:19:16 

 
 

468,09 

 
 

32.109.914/0001-81 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 



Data Valor CNPJ Situação 
 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

24/08/2020 - 11:19:39 467,90 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:20:36 

 
 

467,89 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:20:59 

 
 
 
 

467,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:21:39 

 
 

467,69 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:22:02 

 
 
 
 

467,40 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:23:03 

 
 

467,39 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:23:27 

 
 
 
 

467,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:24:36 

 
 

467,19 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:25:00 

 
 
 
 

467,00 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:26:19 

 
 

466,99 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:26:42 

 
 
 
 

466,70 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:28:01 

 
 

466,69 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:28:25 

 
 
 
 

466,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:30:03 

 
 

466,49 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:30:26 

 
 
 
 

466,20 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:31:47 

 
 

466,19 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
24/08/2020 - 11:32:10 

 
 

466,00 

 
 

20.081.724/0001-14 

 



Data Valor CNPJ Situação 
 

 

24/08/2020 - 11:32:38 464,99 32.109.914/0001-81 

 
 

 
24/08/2020 - 11:33:01 464,70 20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:33:56 

 
 

464,69 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 
24/08/2020 - 11:34:19 

 
 
 
 

464,50 

 
 
 
 

20.081.724/0001-14 

 
 
24/08/2020 - 11:35:32 

 
 

464,49 

 
 

32.109.914/0001-81 

 
 
 
 

24/08/2020 - 11:35:56 464,30 20.081.724/0001-14 

 
 
 
 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 

conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos 

atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartório. 15/09/2020 11:31:38 

Cancelado - inabilitado por não atender as exigências não 

apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 

10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão 

especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de 

Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, por meio da CNDT 22/09/2020 09:59:14 

 

Item Data/Hora Enviado Por Arquivo 

0003 24/08/2020 - 11:44:33 30.313.649/0001-23 PROPOSTA GANHA.pdf 

0004 24/08/2020 - 11:44:52 30.313.649/0001-23 PROPOSTA GANHA.pdf 

0008 24/08/2020 - 11:45:07 30.313.649/0001-23 PROPOSTA GANHA.pdf 

0017 24/08/2020 - 11:45:21 30.313.649/0001-23 PROPOSTA GANHA.pdf 

0005 24/08/2020 - 11:47:00 09.560.267/0001-08 PROPOSTA REAJUSTADA IGARAPÉ-AÇU.pdf 

0015 24/08/2020 - 11:53:13 20.121.311/0001-16 PROPOSTA IGARAPÉ AÇU 019.2020.zip 

0007 24/08/2020 - 11:54:39 63.848.345/0001-10 Anexo Proposta Consolidada Polymedh PE 019- 
2020.zip 

0022 24/08/2020 - 11:54:51 63.848.345/0001-10 Anexo Proposta Consolidada Polymedh PE 019- 
2020.zip 

0025 24/08/2020 - 11:55:04 63.848.345/0001-10 Anexo Proposta Consolidada Polymedh PE 019- 
2020.zip 

0024 24/08/2020 - 11:56:37 20.081.724/0001-14 Proposta Readequada.pdf 

0026 24/08/2020 - 11:56:46 20.081.724/0001-14 Proposta Readequada.pdf 

0024 24/08/2020 - 11:57:23 20.081.724/0001-14 ITEM 24 Easy Way.pdf 

0026 24/08/2020 - 11:57:34 20.081.724/0001-14 ITEM 26 NB304.pdf 

0011 24/08/2020 - 11:58:05 05.048.534/0001-01 PROPOSTA  REAJUSTADA.pdf 

0013 24/08/2020 - 11:58:17 05.048.534/0001-01 PROPOSTA  REAJUSTADA.pdf 

0010 24/08/2020 - 11:58:34 05.048.534/0001-01 PROPOSTA  REAJUSTADA.pdf 

0020 24/08/2020 - 12:14:57 29.563.124/0001-67 01 PROPOSTA INICIAL IGARAPE AÇU.pdf 

0014 24/08/2020 - 12:28:03 31.496.882/0001-51 PROPOSTA READEQUADA OK.pdf 

0006 24/08/2020 - 12:41:11 14.764.571/0001-07 PROPOSTA  CONSOLIDADA.pdf 

0012 24/08/2020 - 12:41:42 14.764.571/0001-07 PROPOSTA  CONSOLIDADA.pdf 

0019 24/08/2020 - 12:43:23 14.764.571/0001-07 PROPOSTA  CONSOLIDADA.pdf 

0018 24/08/2020 - 13:09:50 30.317.183/0001-34 PROPOSTA DE PREÇOS TH AJUSTADA.zip 

0021 24/08/2020 - 13:10:18 30.317.183/0001-34 PROPOSTA DE PREÇOS TH AJUSTADA.zip 

0023 24/08/2020 - 13:10:30 30.317.183/0001-34 PROPOSTA DE PREÇOS TH AJUSTADA.zip 

0016 24/08/2020 - 13:49:12 33.848.018/0001-05 anexo.zip 

0009 24/08/2020 - 14:02:40 32.109.914/0001-81 igarape-açu - pa.rar 

0009 24/08/2020 - 14:05:28 32.109.914/0001-81 igarape-açu - pa.rar 

0024 24/08/2020 - 14:15:43 20.081.724/0001-14 Proposta Readequada 1.pdf 

0026 24/08/2020 - 14:15:59 20.081.724/0001-14 Proposta Readequada 1.pdf 

0009 24/08/2020 - 14:23:57 32.109.914/0001-81 igarape-açu - pa.rar 

 

Documentos dos Fornecedores 

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 
Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Data de 
Validade 

Arquivo 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173710&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173711&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173713&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173714&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173723&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173751&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173751&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173754&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173754&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173756&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173756&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173760&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173761&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173763&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173765&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173768&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173771&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173775&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=173875&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174058&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174065&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174066&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174072&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174149&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174150&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174250&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174256&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174258&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=174312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2


Órgão de Data de Data de 
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Arquivo 

 

 
Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

 

 
24/08/2020 - 

07:25 

 
 

24/08/2020 - 

07:25 

 

 
Edilaine Daniele 

Duarte 
2020080404200219705190 

Edilaine Daniele 
19709927/2020 

Duarte 

Expedição Expedição Validade 

 
CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 
04/08/2020 02/09/2020 

 

 
JUSTIÇA DO 

10/08/2020 05/02/2021 
TRABALHO 

 

 
Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

 
FICHA DE 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

18/08/2020 - 

14:17 

Wilker Tedesco 

Velozo 
20121311000116 SEFA 03/08/2020 03/09/2020 INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

18/08/2020 - 

14:25 

Wilker Tedesco 

Velozo 
- JUCEPA 03/08/2020 24/10/2020 OUTROS 

DOCUMENTOS 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

18/08/2020 - 

14:26 

Wilker Tedesco 

Velozo 
20121311000116 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO 

03/08/2020 03/09/2020 DECLARAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

18/08/2020 - 

14:28 

Wilker Tedesco 

Velozo 
1560019415-1 JUCEPA 31/12/2019 30/04/2021 BALANÇO 

 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

 
W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

 
W TEDESCO 

 

18/08/2020 - 

14:29 

 
18/08/2020 - 

14:29 

 
18/08/2020 - 

 

Wilker Tedesco 

Velozo 

 
Wilker Tedesco 

Velozo 

 
Wilker Tedesco 

 
15112911/2020 

JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

 

20121311000116 
CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

 
Secretaria da Receita 

Certidão Negativa 

01/07/2020 27/12/2020 de Débitos 

Trabalhistas 

Certificado de 

10/08/2020 30/08/2020 Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 

REFRIGERAÇÃO 14:30 Velozo 
-
 

Federal do Brasil 

Procurador 

01/07/2020 28/12/2020 de Dívida Ativa da 

União 
 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

 
W TEDESCO 

 

18/08/2020 - 

14:32 

 
18/08/2020 - 

 

Wilker Tedesco 

Velozo 

 
Wilker Tedesco 

702020080410243-1 
SECRETARIA DE

 
ESTADO DA FAZENDA 

 
SECRETARIA 

Certidão Negativa 

01/07/2020 28/12/2020 de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 

REFRIGERAÇÃO 14:33 Velozo 
-
 

MUNICIPAL DE 

FINANÇAS 

01/07/2020 01/11/2020 de Débitos 

Municipais 
 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

 
W TEDESCO 

 

18/08/2020 - 

14:34 

 
18/08/2020 - 

 

Wilker Tedesco 

Velozo 

 
Wilker Tedesco 

 

20121311000116 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARÁ 

 
REPÚBLICA 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 

REFRIGERAÇÃO 14:42 Velozo 
20121311000116 FEDERATIVA DO 

BRASIL 
CNPJ 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

 

18/08/2020 - 

14:44 
 

18/08/2020 - 

14:46 

 

Wilker Tedesco 

Velozo 
 

Wilker Tedesco 

Velozo 

- 
FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ÓBIDOS 

 
- - 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

Contrato Social 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 

18/08/2020 - 

14:48 

18/08/2020 - 

14:49 

18/08/2020 - 

17:19 

Wilker Tedesco 

Velozo 

Wilker Tedesco 

Velozo 

Wilker Tedesco 

Velozo 

82317283253 - - - CPF 

4243894 PC/PA 17/07/2018 - RG 

 

- - - 24/10/2020 PROPOSTA E 
DECLARAÇÕES 

FICHA DE 
S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

20/08/2020 - 

11:41 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 
15.357.100-4 SEFA 20/08/2020 20/09/2020 INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 
 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 

20/08/2020 - 

11:43 

 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

 
12892837/2020 

JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

Certidão Negativa 

03/06/2020 29/11/2020 de Débitos 

Trabalhistas 
 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 

20/08/2020 - 

11:46 

 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

Certificado de 

2020081104352310128818 CEF 11/08/2020 09/09/2020 Regularidade 

junto ao FGTS 
 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 

20/08/2020 - 

11:48 

 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 
- 

RECEITA FEDERAL - 

PGFN 

Certidão Negativa 

02/07/2020 29/12/2020 de Dívida Ativa da 

União 
 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 

20/08/2020 - 

11:49 

 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

Certidão Negativa 

702020080329799-9 SEFA 03/06/2020 30/11/2020 de Débitos 

Estaduais 
 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 
S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 
 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 

20/08/2020 - 

11:51 

 
20/08/2020 - 

11:53 
 

20/08/2020 - 

11:59 

20/08/2020 - 

12:00 

20/08/2020 - 

12:01 

 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

 
Angelo Marcio de 

Lima Sousa 
 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

- 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BONITO 

Certidão Negativa 

09/07/2020 09/10/2020 de Débitos 

Municipais 

Certidão Negativa 
- 06031207389674 PODER JUDICIÁRIO 03/06/2020 de Falência ou 

Concordata 

14.764.571/0001-07 RECEITA FEDERAL 17/08/2020 - CNPJ 

- - 27/01/2016 - Contrato Social 

622.392.012-15 - - - CPF 

 

01/07/2020 - 

 
03/08/2020 

 
- 

 
11/07/2019 

 
- 

 
06/08/2018 

 
- 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572854&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572854&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572854&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572854&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572941&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572941&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572953&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572967&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572967&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572967&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572985&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572985&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=572985&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=573019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=573019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=573019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=573047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=573047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=573047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Órgão de 
Expedição 

CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 
 

JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

 

 
SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA 

Data de Data de 
Expedição   Validade 

 
17/08/2020 15/09/2020 

 
 

19/08/2020 14/02/2021 

 
 
 

10/07/2002 

Arquivo 

 
Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 
 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

Certidão Negativa 
valdinez dos 

santos silva 

 
sebastiao 

- RECEITA FEDERAL 15/06/2020 12/12/2020 de Dívida Ativa da 

União 
 

Certidão Negativa 

valdinez dos 152251170 
SECRETARIA DE 

15/06/2020 12/12/2020 de Débitos 

Estaduais 

 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

 

 
Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

 

 
PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

 
 

 
DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 
 

 
CNPJ 

 
 

Contrato Social 

 

 
FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

 

 
CPF 

 
 

 
BALANÇO 

 

 
 

Marcia 1 A 01/08/2020 31/08/2020 

 
 

 
Marcia 

 
 

sebastiao 

1 A 01/08/2020 31/08/2020 

valdinez dos 

santos silva 

3775134 SSP/PA 18/07/2002 - 

 
Marcia 

 
- 

 
A 

 
01/08/2020 

 
31/08/2020 

 
 
 

 
Marcia 1 A 01/08/2020 31/08/2020 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

 
 

Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

 
 

RG 

 
 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

 

 
Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Fornecedor Data/Hora 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

16:56 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

16:53 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

16:49 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

16:57 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

16:58 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

16:59 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:00 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 

EIRELI 

17:00 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:01 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:01 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:01 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:01 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:02 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 

EIRELI 

17:02 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:02 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:02 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
21/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:03 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:03 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:03 

 

santos silva  ESTADO DA FAZENDA  

 
Marcia 

 
- 

 
A 

 
01/08/2020 

 
31/08/2020 

 
sebastiao 
valdinez dos 

 

 
- 

 
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

 

 
22/06/2020 

 

 
22/09/2020 

santos silva  CASTANHAL   

 
Marcia 

 
- 

 
- 

 
- 

 
01/08/2020 

 

 
Marcia 

 

 
1 

 

 
A 

 

 
01/08/2020 

 

 
31/08/2020 

 
sebastiao 
valdinez dos 

 

 
05048534000101 

 

 
RECEITA FEDERAL 

 

 
14/10/2005 

 

 
- 

santos silva     

sebastiao 
valdinez dos 

 
- 

 
- 

 
21/01/2016 

 
- 

santos silva     

 
Marcia 

 
1 

 
A 

 
01/08/2020 

 
31/08/2020 

 
sebastiao 
valdinez dos 

 

 
223.347.342-68; 733.567.862-53 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

santos silva     

 
Marcia 

 
1 

 
A 

 
01/08/2020 

 
31/08/2020 

 

Enviado por Número 

sebastiao 
valdinez dos 

 
05.048.534/0001-01 

santos silva  

sebastiao 
valdinez dos 

 
20444841/2020 

santos silva  

sebastiao 
valdinez dos 

 
152251170 

santos silva  

sebastiao 
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Enviado por Número 
Órgão de

 
Data de Data de 

Arquivo 

 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

 
 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 

 
 

 
CNPJ 

 
 
 

 
Marcia - - 01/08/2020 - Contrato Social 

 
 
 

Marcia 1 - - - CPF 

 
 
 

Marcia 1 A 01/08/2020 - RG 

 

 
 
 
 

 
Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 
 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

 
Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

Seventec Tecnologia 

e Informática Ltda 

Me 

 
 
 
 
 

21/08/2020 - 

17:11 

 

21/08/2020 - 

17:22 

 

21/08/2020 - 

17:24 

 
21/08/2020 - 

17:27 

 
21/08/2020 - 

17:28 

 
21/08/2020 - 

17:34 

 
21/08/2020 - 

17:35 

 
21/08/2020 - 

17:36 

 
21/08/2020 - 

17:37 

 
21/08/2020 - 

17:38 

 
21/08/2020 - 

17:39 

 
21/08/2020 - 

17:40 

 
21/08/2020 - 

17:41 

 
21/08/2020 - 

17:42 

 
21/08/2020 - 

17:43 

 
Marcia 

 
 

ALINE FRANCO 

DOS SANTOS 

 
MARCO TULIO 

GOMES 

FIGUEIREDO 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

 
BALANÇO 

 
Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 

CNPJ 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

 
Contrato Social 

 
 

CPF 

 
 

RG 

Fornecedor Data/Hora 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

 
21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:03 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:03 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 

EIRELI 

17:04 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 

EIRELI 

17:04 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:04 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:05 

LIBERTY PRO 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 

 

21/08/2020 - 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - 
EIRELI 

17:05 

 

 Expedição Expedição Validade 

 
Marcia 

 
- A 

 
01/08/2020 

 
31/08/2020 

 

 
Marcia 

 

 
1 A 

 

 
01/08/2020 

 

 
- 

 

 
Marcia 

 

 
1 A 

 

 
05/08/2020 

 

 
- 

 

- 

 
 

 
- 

A 

 
 

 
- 

 

SECRETARIA DE 

01/08/2020 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
21/11/2020 

0010640950027 ESTADO DE FAZENDA 

DE MINAS GERAIS 

01/08/2020 01/10/2020 

 

MARCO TULIO 

GOMES 

FIGUEIREDO 

MARCO TULIO 

 
- 

Documentos 

complementares 

JUNTA COMERCIAL DO 

 
21/08/2020 

 
21/08/2021 

GOMES 

FIGUEIREDO 

20/134.114-0 ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

16/03/2020 31/05/2021 

MARCO TULIO 
GOMES 

 
17818659/2020 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO 

 
01/08/2020 

 
27/01/2021 

FIGUEIREDO  TRABALHO   

MARCO TULIO 

GOMES 

FIGUEIREDO 

 
2020080901105954433485 

CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 
09/08/2020 

 
07/09/2020 

MARCO TULIO 

GOMES 

FIGUEIREDO 

 
- 

MINISTÉRIO DA 

FAZENDA 

 
01/08/2020 

 
28/01/2021 

MARCO TULIO 
GOMES 

 
2020000412511047 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE FAZENDA 

 
01/08/2020 

 
30/10/2020 

FIGUEIREDO  DE MINAS GERAIS   

MARCO TULIO 
GOMES 

 
- 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SETE 

 
06/04/2020 

 
03/10/2020 

FIGUEIREDO  LAGOAS   

MARCO TULIO 
GOMES 

 
2008-0112-0122-0468-2783 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas 

 
01/08/2020 

 
- 

FIGUEIREDO  Gerais   

MARCO TULIO 
GOMES 

 
08784976000104 

REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO 

 
01/08/2020 

 
- 

FIGUEIREDO  BRASIL   

MARCO TULIO 

GOMES 

FIGUEIREDO 

 
- 

FUNDO ESTADUAL DE 

SAUDE DO PARANÁ 

 
24/10/2016 

 
- 

MARCO TULIO 
GOMES 

 
- 

 
- 

 
27/11/2015 

 
- 

FIGUEIREDO     

MARCO TULIO 
GOMES 

 
091.943.036.81 

 
- 

 
- 

 
- 

FIGUEIREDO     

MARCO TULIO 
GOMES 

 
10581168 

POLICIA CIVIL DO 
ESTADO DE MINAS 

 
18/03/2014 

 
- 

FIGUEIREDO  GERAIS   
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 
Órgão de

 
Data de Data de 

Arquivo 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

21/08/2020 - 

17:50 

21/08/2020 - 

17:51 

21/08/2020 - 

17:52 

21/08/2020 - 

17:54 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

 
 
 
 
 

 

34882886000170 
CADASTRO NACIONAL 
DA PESSOA JURÍDICA 

 
 
 
 
 
 

19/08/2020 - CNPJ 

BRAVAR COMERCIO E 21/08/2020 - ISABELLA CARMO 109590104041 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

19/08/2020 - 
Certidão Negativa

 

SERVICOS EIRELI 

 
BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

17:57 

 
21/08/2020 - 

17:58 

FORTI MORAIS 

 

ISABELLA CARMO 
- 

FORTI MORAIS 

DO ESTADO DE GOIÁS 

 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

FINANÇAS 

 
 

 
19/08/2020 17/09/2020 

de Falência ou 

Concordata 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 
 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

 
 GDC DA SILVA COSTA 

 

21/08/2020 - 

17:59 

 
 21/08/2020 - 

 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

 
Guilherme 

25292345 
SECRETARIA DE 

ESTADO DA ECONOMIA 

Certidão Negativa 

19/08/2020 19/10/2020 de Débitos 

Estaduais 

FICHA DE 

ARAPONGAS 

 

GDC DA SILVA COSTA 

19:16 

 

21/08/2020 - 

Demonico Cestari 9044579577 RECEITA ESTADUAL 17/08/2020 17/09/2020 

da Silva Costa 

 
Guilherme 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

ARAPONGAS 19:16 Demonico Cestari  NAO TEM NUMERO SPED CONTABIL 30/04/2020 30/04/2021 BALANÇO 
da Silva Costa 

 

GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 

21/08/2020 - 

19:16 

 
21/08/2020 - 

19:17 

 
21/08/2020 - 

19:18 

 
21/08/2020 - 

19:18 

 
21/08/2020 - 

19:19 

Guilherme 

 
 
 
 

 
Guilherme 

Demonico Cestari  - FAZENDA 24/07/2020 20/01/2021 

da Silva Costa 

Guilherme 

 

 
Guilherme 

Demonico Cestari  - PREFEITURA 20/07/2020 20/10/2020 

da Silva Costa 

Certidão Negativa 

 
 
 
 

 
Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

Certidão Negativa 

 

 
Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 
 

GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

 

21/08/2020 - 

19:19 

 
21/08/2020 - 

19:20 

 
21/08/2020 - 

19:20 

 
21/08/2020 - 

19:20 

 
21/08/2020 - 

19:20 

 
21/08/2020 - 

Guilherme 

Demonico Cestari NAO TEM NUMERO 

da Silva Costa 

Guilherme 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

Guilherme 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

Guilherme 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

Guilherme 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

Guilherme 

 
REPUBLICA 

17/08/2020 - 
FEDERATIVA 

 
REPUBLICA 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atestado de 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

 
SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

19:21 

 
21/08/2020 - 

19:22 

 
21/08/2020 - 

19:22 

 
21/08/2020 - 

19:22 

 

22/08/2020 - 

10:23 

Demonico Cestari  - PREFEITURA 21/08/2020 - 

da Silva Costa 

Guilherme 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

Guilherme 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

Guilherme 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

Capacidade 

Técnica 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

22/08/2020 - 

10:23 

 
22/08/2020 - 

 
RAFAEL BARROSO 

30313649000123 
MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME 

SERRANA 

 
22/08/2020 22/09/2020 BALANÇO 

 
Certidão Negativa 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

10:24 

 
22/08/2020 - 

MACEDO 
30313649000123 

RAFAEL BARROSO 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME 

 
CAIXA ECONOMICA 

22/08/2020 22/09/2020 de Débitos 

Trabalhistas 

Certificado de 
DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

10:25 

 
22/08/2020 - 

10:25 

MACEDO 
2020030203370683669746 

RAFAEL BARROSO 

MACEDO 
-
 

FEDERAL 
22/08/2020 22/09/2020 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA    22/08/2020 22/09/2020 

- ME 

Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

 Expedição Expedição Validade  

53054 OAB GO 01/05/2018 - RG 

03547851173 - - - CPF 

- - 28/11/2019 - Contrato Social 

 

Demonico Cestari 

da Silva Costa 

102209602020 PODER JUDICIARIO 04/05/2020 30/10/2020 de Débitos 

Trabalhistas 

Guilherme Certificado de 

Demonico Cestari 2020080901593360933358 CAIXA 10/08/2020 07/09/2020 Regularidade 
da Silva Costa     junto ao FGTS 

 

Demonico Cestari 02239846601 ESTADO 11/08/2020 10/10/2020 de Débitos 
da Silva Costa     Estaduais 

 

09721729000121 

 
 
04057500732 

FEDERATIVA 

 
CNH 

17/08/2020 

 
 

11/11/1968 

- CNPJ 

 
- RG 

 
04476973528 

 
- 

 
- - CPF 

 
- 

 
- 

 
20/05/2020 - Contrato Social 

 

- EMPRESA 21/08/2020 21/09/2020 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21/09/2020 

 
NAO TEM NUMERO 

 
EMPRESA 

 
21/08/2020 

 
21/09/2020 

 
 

30313649000123 

 

SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA 

 
 

22/08/2020 

 
 

22/09/2020 
 - ME   
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 
Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Data de 
Validade 

Arquivo 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

22/08/2020 - 

10:25 

 
22/08/2020 - 

10:30 

 
22/08/2020 - 

10:30 

 
22/08/2020 - 

 
RAFAEL BARROSO 

30313649000123 
MACEDO 

 

RAFAEL BARROSO 
- 

MACEDO 

 
 

RAFAEL BARROSO 
30313649000123 

MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME 

SERRANA 

 
22/08/2020 22/09/2020 

 

 
22/08/2020 22/09/2020 

 

 
22/08/2020 - 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 
- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 
- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 
- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 
- EPP 

SERRANA 

DISTRIBUIDORA LTDA 
- EPP 

10:30 

 
22/08/2020 - 

10:31 

 
22/08/2020 - 

10:32 

 
22/08/2020 - 

10:33 

 
22/08/2020 - 

10:33 

 
22/08/2020 - 

10:56 

 
22/08/2020 - 

10:57 

 
22/08/2020 - 

10:57 

MACEDO 
30313649000123 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

 
RAFAEL BARROSO 

MACEDO 

DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME 

SERRANA 

22/08/2020 - CNPJ 

 
Atestado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
10:59 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:00 

 
POLYMEDH.EIRELI 

22/08/2020 -
 

11:02 

Marcos 

Marcos 

 
Marcos 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:03 

 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:04 

Marcos VARIOS JUCEPA 23/04/2020 BALANÇO 

Certidão Negativa 

Marcos 17387976/2020 TST 28/07/2020 23/01/2021 de Débitos 

Trabalhistas 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:05 

Marcos 2020080401521231053526 
CAIXA ECONOMICA

 
FEDERAL 

Certificado de 

04/08/2020 02/09/2020 Regularidade 

junto ao FGTS 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:05 

Certidão Negativa 

Marcos - RFB E PGFN 25/05/2020 21/11/2020 de Dívida Ativa da 

União 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:06 

Marcos 
702020080484731-3 E 

702020080484732-1 

 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA 

Certidão Negativa 

28/07/2020 24/01/2021 de Débitos 

Estaduais 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:07 

 
POLYMEDH.EIRELI 

22/08/2020 -
 

Certidão Negativa 

Marcos - SEFIN CASTANHAL 28/07/2020 27/10/2020 de Débitos 

Municipais 

Marcos 08031107477881 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

03/08/2020 - 
Certidão Negativa

 

11:08 

 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:09 

DO ESTADO DO PARÁ 

 
Marcos 63.848.345/0001-10 

RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL 

de Falência ou 

Concordata 

03/08/2020 - CNPJ 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:10 

 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:11 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:11 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:14 

POLYMEDH.EIRELI 
22/08/2020 -

 
11:22 

Atestado de 

Marcos - VARIADOS 10/04/2019 - Capacidade 

Técnica 

Marcos - - 19/09/2014 - Contrato Social 

Marcos 243.721.962-53 - - - CPF 

Marcos 1322142 PC/PA 31/05/2019 - RG 

 

Marcos - VARIADOS 22/08/2020 31/12/2020 OUTROS 
DOCUMENTOS 

 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:36 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA - 

SANTIAGO 

PREFEITURA MUN. DE 

PARAÍSO DO 

TOCANTINS 

 
22/08/2020 21/10/2020 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:40 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA 

SANTIAGO 

 
15121222 SSP/TO 02/06/2017 - RG 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:40 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA 

SANTIAGO 

 
57743240100 - - - CPF 

- DISTRIBUIDORA LTDA 22/08/2020 - Capacidade 

 
 
- 

- ME 

 
- 

 
 

22/08/2020 

Técnica 

 
- Contrato Social 

 
22765530149 

 
- 

 
- - CPF 

 
2812744 

 
SSP TO 

 
22/08/2020 - RG 

 

- - 

 
SERRANA 

- 22/10/2020 

- DISTRIBUIDORA LTDA 

- ME 

22/08/2020 22/09/2020 

 
303013649000123 

SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA 

 
22/08/2020 

 
22/09/2020 

 - ME   

- - - 23/10/2020 

 
019/2020 

POLYMEDH X IGARAPE 
AÇÚ 

 
24/08/2020 

 
23/10/2020 

 
 
151602190 

 
SECRETARIA DE 
ESTADO DA FAZENDA 

 
 
03/08/2020 

 
 

31/12/2020 
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JACQUES CORREA 

Enviado por Número 
Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Data de 
Validade 

Arquivo 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA 

SANTIAGO 

ABNER JEZREEL 

 
31.496.882/0001-51 

REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO 

BRASIL 
 

GOVERNO DO ESTADO 

 
13/09/2018 - CNPJ 

 
Certidão Negativa 

MOREIRA 

SANTIAGO 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA 

SANTIAGO 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA 

SANTIAGO 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA 

SANTIAGO 

ABNER JEZREEL 

c46bebcf 

 

 
2872358 

 

 
- 

 

 
2020082003440162857732 

DO TOCANTINS 
08/07/2020 - 

 
GOVERNO DO ESTADO  

22/08/2020 21/09/2020 
DO TOCANTINS 

 
 

MINISTÉRIO DA 
22/08/2020 28/12/2020 

FAZENDA 

 
 

CAIXA ECONÔMICA 
22/08/2020 18/09/2020 

FEDERAL 

de Falência ou 

Concordata 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 
MOREIRA 

SANTIAGO 

 
ABNER JEZREEL 

20690514/2020 PODER JUDICIÁRIO 22/08/2020 17/02/2021 

 
 

SECRETARIA DA 

de Débitos 

Trabalhistas 

FICHA DE 

 
 
 

R. J. COMERCIO 

 
 

 
22/08/2020 - 

MOREIRA 

SANTIAGO 

 
ROMULO 

29.491.850-7 FAZENDA DIRETORIA 

DA RECEITA 

22/08/2020 06/11/2020 INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

14:11 

 
22/08/2020 - 

14:11 

 
22/08/2020 - 

14:11 

JACQUES CORREA 
6941775 PC/PA 06/03/2018 - RG 

 
ROMULO 

02950128692 - - - 
JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

- - 30/01/2018 - Contrato Social 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 
 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

 
R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

MC COM. DE EQUIP. 

 

22/08/2020 - 

14:12 

 
22/08/2020 - 

14:12 

 
22/08/2020 - 

14:12 

 
22/08/2020 - 

14:13 

 
22/08/2020 - 

14:14 

 
22/08/2020 - 

14:14 

 
22/08/2020 - 

14:15 

 
22/08/2020 - 

14:15 

 
22/08/2020 - 

14:16 

 

22/08/2020 - 

14:16 

 

22/08/2020 - 

14:17 

22/08/2020 - 

 

ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

ROMULO 
08031207479021 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

 

ROMULO 

JACQUES CORREA 

 

ROMULO 

JACQUES CORREA 

Marcos 

 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
 
 
 
 
 
03/08/2020 - 

Atestado de 

 
 
 
 
 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

BALANÇO 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 
BALANÇO 

HOSPITALARES LTDA.  16:58 Mantovani 
 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 17:25 

 
Marcos 

Mantovani 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - Marcos Contrato Social 
HOSPITALARES LTDA.  17:35 Mantovani 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 18:15 

ABNER JEZREEL 

MOREIRA 

SANTIAGO 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 

R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI 
 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

22/08/2020 - 

18:24 

 
22/08/2020 - 

18:24 

 
22/08/2020 - 

18:28 

ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ROMULO 

JACQUES CORREA 

 
ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

CPF 

Fornecedor Data/Hora 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:42 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:44 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:45 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:47 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:48 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 13:54 

 
MC COM. DE EQUIP. 

 
22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 14:00 

 

- VARIOS 01/01/2020 - Capacidade 

Técnica 

29563124000167 RECEITA FEDERAL 01/08/2020 - CNPJ 

 

 DO PARA - FORUM  

 
- 

 
SEFIN 

 
03/08/2020 

 
03/04/2021 

 
15.591.524-0 

 
SEFA 

 
01/08/2020 

 
28/01/2021 

 
- 

 
RECEITA FEDERAL 

 
01/08/2020 

 
28/01/2021 

 

 
2020081904523911863880 

 
 

Caixa Econômica 
Federal 

 

 
19/08/2020 

 

 
17/09/2020 

 
 
17824326/2020 

 
 

TRT 

 
 
01/08/2020 

 
 

27/01/2021 

 
204362121 

 
JUCEPA 

 
13/05/2020 

 
30/05/2021 

 
15.591.524-0 

 
SEFA 

 
01/08/2020 

 
01/11/2020 

 
29563124000167 

 
RJ 

 
24/08/2020 

 
24/11/2020 

01 JUCETINS 31/12/2019 
 

 
- 

PREFEITURA MUN. DE 

AXIXA-TO 

 
16/04/2020 

 
- 

- - 01/06/2020 - 

 JUNTA COMERCIAL DO   

17200594332 ESTADO DO 07/01/2019 07/01/2030 

 TOCANTINS   

- RJ 24/08/2020 24/11/2020 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24/11/2020 

 

 
- 

 

Secretaria da Receita 
Federal do Brasi 

 

 
19/06/2020 

 

 
16/12/2020 
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 
Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Data de 
Validade 

Arquivo 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

 
BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

 
BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 
 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

MC COM. DE EQUIP. 

22/08/2020 - 

18:31 

 
22/08/2020 - 

18:33 

 
22/08/2020 - 

18:34 
 

22/08/2020 - 

18:37 

22/08/2020 - 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

 
ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

 
ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 
 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

Ronaldo Bezerra 

 
2020080104273633461032 

caixa economica 

federal 

 

7543404/2020 
JUSTIÇA DO

 
TRABALHO 

 
UNIVERSIDADE 

Certificado de 

19/08/2020 30/08/2020 Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 

01/04/2019 27/09/2020 de Débitos 

Trabalhistas 

Atestado de 

HOSPITALARES LTDA. 19:01 

MC COM. DE EQUIP. 22/08/2020 - 

HOSPITALARES LTDA. 19:03 

 
Ronaldo Bezerra 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

 
22/08/2020 - 

Walace Souza 
22:30 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

 
BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 

Betaniamed 

Comercial Ltda 

Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
 

Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 
 

Betaniamed 

Comercial Ltda 

 
Betaniamed 

Comercial Ltda 
 

Betaniamed 

Comercial Ltda 

Betaniamed 

Comercial Ltda 

Betaniamed 

Comercial Ltda 

23/08/2020 - 

09:19 
 

23/08/2020 - 

09:25 

 
23/08/2020 - 

09:27 

23/08/2020 - 

09:34 
 

23/08/2020 - 

21:12 

23/08/2020 - 

10:35 

23/08/2020 - 

11:36 

23/08/2020 - 

11:45 

 
23/08/2020 - 

11:48 

 
23/08/2020 - 

15:21 

23/08/2020 - 

15:22 

23/08/2020 - 

15:23 

 
23/08/2020 - 

15:23 

 
23/08/2020 - 

15:24 

 
23/08/2020 - 

15:24 

 
23/08/2020 - 

15:25 

 
23/08/2020 - 

15:33 

 
 

23/08/2020 - 

15:34 

 
23/08/2020 - 

15:34 

 
23/08/2020 - 

15:35 

 
23/08/2020 - 

15:36 
 

23/08/2020 - 

15:37 

23/08/2020 - 

15:53 

23/08/2020 - 

16:25 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

 

Ana Paula 

Vasconcelos 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

 
ISABELLA CARMO 

FORTI MORAIS 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 
 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 
 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

Contrato Social 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

BALANÇO 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

- ESTADUAL DE PONTA 

GROSSA 

17/06/2020 - Capacidade 

Técnica 

52600864025 JUNTA COMERCIAL 10/09/2019 10/09/2020 BALANÇO 

- 
SECRETARIA ADM E 

FINANCAS 
17/02/2020 31/03/2021 OUTROS 

DOCUMENTOS 

- - - 24/10/2020 PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

21.997.155/0001-14 RFB 23/03/2020 - CNPJ 

2019 JUCEPA 21/08/2020 30/04/2021 BALANÇO 

 
- 

 
MUNICÍPIO DE BONITO 

 
10/12/2019 

 
- 

Atestado de 

Capacidade 
    Técnica 

2927688 SSP/PA 26/10/2018 - RG 

1 S.J.OLIVEIRA 24/08/2020 24/08/2021 DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

- - 11/04/2019 - Contrato Social 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24/10/2020 PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

- BRAVAR 24/08/2020 24/12/2020 OUTROS 

DOCUMENTOS 

- - - 24/10/2020 PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

 
4903730 

 
Secretaria de 

Finanças 

 
11/09/2019 

 
11/09/2020 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 
    (FIC) 

75872960697 - - - CPF 

M-4010917 CRA/MG 11/06/2008 - RG 

 
09560267000108 

REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO 
BRASIL 

 
03/08/2020 

 
- 

 
CNPJ 

 
 
- 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELO 

 
11/08/2020 

 
10/09/2020 

 HORIZONTE   

 SECRETARIA DE   

2020000410268641 ESTADO DE FAZENDA 

DE MINAS GERAIS 

21/07/2020 19/10/2020 

 
2020080901504909372348 

 
CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 
14/08/2020 

 
07/09/2020 

 
- 

MINISTÉRIO DA 

FAZENDA 

 
26/06/2020 

 
23/12/2020 

 
7216904/2020 

PODER JUCIÁRIO 
JUSTIÇA DO 

 
25/03/2020 

 
20/09/2020 

 TRABALHO   

 
 
001071076.00-35 

 
SECRETARIA DE 
ESTADO DE FAZENDA 

 
 
11/08/2020 

 
 

11/10/2020 

 DE MINAS GERAIS   

- - 23/08/2020 - 

 
2007-2715-3313-0200-3097 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE MINAS GERAIS 

 
27/07/2020 

 
- 

 
- 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

 
23/08/2020 

 
- 

 PESQUEIRA   

 

1 
 

JUCEMG 
 

30/04/2020 
 

31/12/2020 

- 1 23/08/2020 25/10/2020 

1 DIVERSOS 23/08/2020 25/10/2020 
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Enviado por Número 
Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Data de 
Validade 

Arquivo 

Thayssa Ludmilla 

Lucas Pereira 
- - - 24/11/2020 PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

sebastiao 

valdinez dos 

santos silva 

 
sebastiao 

valdinez dos 

santos silva 

 
sebastiao 

 
08201007510871 

 
 

- 

FORUM CIVEL DA 

COMARCA DE 

CASTANHAL 

 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TOMÉ- 

AÇU 

 
20/08/2020 - 

 
 

05/07/2017 - 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 
 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

valdinez dos 

santos silva 

 
sebastiao 

valdinez dos 

santos silva 

 
sebastiao 

valdinez dos 

santos silva 

 
sebastiao 

valdinez dos 

santos silva 

209994606 JUCEPA 05/03/2020 05/03/2021 BALANÇO 

 
 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

 

VIXBOT Soluções em 

 
23/08/2020 - 

20:43 

 

23/08/2020 - 

20:44 

 

23/08/2020 - 

 
Ana Paula 

DECLARAÇÕES 
Vasconcelos 

Ana Paula 
0771193700160 

Vasconcelos 

Ana Paula 

 
DECLARAÇÕES 

24/08/2020 24/09/2020 
DIVERSAS 

 

 
AGENCIANET. 

20/08/2020 20/09/2020 
FAZENDA.DF 

 
 

RECEITA FEDERAL / 

 
DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

Informática LTDA - 

EPP 
20:45 Vasconcelos 

BALANÇO PATRIMONIAL 
SPED 

01/01/2019 BALANÇO 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

 

23/08/2020 - 

20:47 

 
23/08/2020 - 

20:48 

 
23/08/2020 - 

 
Ana Paula 

17337093/2020 
Vasconcelos 

Ana Paula 
2020072904084805320054 

Vasconcelos 

Ana Paula 

JUSTIÇA DO 
28/07/2020 23/01/2021 

TRABALHO 

CAIXA ECONÔMICA 
04/08/2020 27/08/2020 

FEDERAL 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 
Informática LTDA - 

EPP 
20:51 Vasconcelos 

- RECEITA FEDERAL 01/12/2019 27/08/2020 de Dívida Ativa da 

União 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

 

23/08/2020 - 

20:52 

 
23/08/2020 - 

20:52 

 
23/08/2020 - 

Ana Paula 
209045150512020 

Vasconcelos 

 

Ana Paula 
- 

Vasconcelos 

 

Ana Paula 

 
SECRETARIA DE 

10/07/2020 08/10/2020 
ESTADO DE ECONOMIA 

 
 

SECRETARIA DE 
10/07/2020 08/10/2020 

ESTADO DE ECONOMIA 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

Certidão Negativa 
Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

20:54 

 
23/08/2020 - 

20:56 

Vasconcelos 
2020.CTD.ERIB.UHYM.0VXM.NUGI.D03I TJDFT 07/08/2020 - 

 
Ana Paula 

- ATESTADOS 01/04/2020 - 
Vasconcelos 

de Falência ou 

Concordata 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

S. J. OLIVEIRA 

VELOSO LTDA 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - 

EPP 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

IMPÉRIO DO PAPEL 

23/08/2020 - 

20:57 
 

23/08/2020 - 

21:13 

 
23/08/2020 - 

21:14 

 
23/08/2020 - 

21:20 

 
23/08/2020 - 

21:28 

23/08/2020 - 

22:00 

23/08/2020 - 

22:00 

23/08/2020 - 

22:01 
 

23/08/2020 - 

Angelo Marcio de 

Lima Sousa 
 

Ana Paula 

Vasconcelos 

 
Ana Paula 

Vasconcelos 

 
Ana Paula 

Vasconcelos 

 
Ana Paula 

Vasconcelos 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 
 

RODRIGO ALVES 

- 
S.J.OLIVEIRA - FOTOS 

24/08/2020 24/08/2020 OUTROS 

 
 
 
 

 
OUTROS 

DOCUMENTOS 

 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

DECLARAÇÕES 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:01 
LTDA ME 

DE CAMPOS COMPLEMENTARES 

FICHA DE 
TH COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI 

23/08/2020 - 
22:01 

THIAGO DA SILVA 
BEZERRA 

INSCRIÇÃO DO 
CONTRIBUINTE 

(FIC) 

Fornecedor Data/Hora 

Betaniamed 23/08/2020 - 

Comercial Ltda 16:37 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
23/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:42 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
23/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:42 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
23/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

17:44 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
23/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

18:14 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
23/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

18:16 

Nortemed 
Distribuidora de 

 
23/08/2020 - 

Produtos Medicos 

Ltda 

18:18 

 

 PRODUTOS  DOCUMENTOS 

007.399.241-09 / 480.361.101-72 - - - CPF 

 
211719 

 
SSP/DF 

 
18/12/1998 - RG 

 

- - - 23/11/2020 

 
- 

 
FVB 

 
23/08/2020 

 
23/08/2021 

 
AAA 

 
AAA 

 
23/08/2020 

 
23/11/2020 

 

- 
OUTROS 

DOCUMENTOS 
24/08/2020 24/09/2020 

- - - 24/09/2020 

 

- 
 

PREFEITURA 
 

23/08/2020 
 

31/08/2020 

- - - 31/08/2020 

019/2020 PREFEITURA 23/08/2020 31/08/2020 

 

1 

 

empresa 

 

23/08/2020 

 

31/12/2020 

 
019/2020 

 
PREFEITURA 

 
23/08/2020 

 
31/08/2020 
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 
Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Data de 
Validade 

Arquivo 

IMPÉRIO DO PAPEL  23/08/2020 - 
 

RODRIGO ALVES 
 

SECRETARIA DE FICHA DE 

COMÉRCIO DE PAPÉIS 
22:02 

LTDA ME 
DE CAMPOS 

1
 ESTADO DA FAZENDA    

26/07/2020 26/07/2021 INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

 

IMPÉRIO DO PAPEL 

23/08/2020 - 

22:02 
 

23/08/2020 - 

22:02 

 
23/08/2020 - 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

 
RODRIGO ALVES 

019/2020 PREFEITURA 23/08/2020 31/08/2020 BALANÇO 

Certidão Negativa 

019/2020 PREFEITURA 23/08/2020 31/08/2020 de Débitos 

Trabalhistas 

COMÉRCIO DE PAPÉIS 
22:02 

LTDA ME 
DE CAMPOS 

1 JUNTA COMERCIAL 16/06/2020 30/04/2021 BALANÇO 

 
TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

 
IMPÉRIO DO PAPEL 

 
23/08/2020 - 

22:02 

 
23/08/2020 - 

 
THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

 
RODRIGO ALVES 

Certificado de 

019/2020 PREFEITURA 31/08/2020 31/08/2020 Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:02 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
1 j 31/03/2020 26/09/2020 de Débitos 

Trabalhistas 
 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

 
IMPÉRIO DO PAPEL 

 

23/08/2020 - 

22:03 

 
23/08/2020 - 

 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

 
RODRIGO ALVES 

Certidão Negativa 

- PREFEITURA 23/08/2020 31/08/2020 de Dívida Ativa da 

União 

Certificado de 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:03 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
1 CAIXA 28/07/2020 26/08/2020 Regularidade 

junto ao FGTS 
 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

 
IMPÉRIO DO PAPEL 

 

23/08/2020 - 

22:03 

 
23/08/2020 - 

 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

 
RODRIGO ALVES 

Certidão Negativa 

019/2020 PREFEITURA 23/08/2020 31/08/2020 de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:03 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
- RECEITA FEDERAL 07/06/2020 04/12/2020 de Dívida Ativa da 

União 
 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

 

23/08/2020 - 

22:03 

 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

Certidão Negativa 

- PREFEITURA 23/08/2020 31/08/2020 de Débitos 

Municipais 

IMPÉRIO DO PAPEL 
 

23/08/2020 - 
 

RODRIGO ALVES 
 

SECRETARIA DE Certidão Negativa 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:03 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
1
 ESTADO DA FAZENDA    

06/07/2020 04/09/2020 de Débitos 

Estaduais 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

IMPÉRIO DO PAPEL 

 

23/08/2020 - 

22:04 

 
23/08/2020 - 

 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

 
RODRIGO ALVES 

Certidão Negativa 

019/2020 PREFEITURA 23/08/2020 - de Falência ou 

Concordata 

Certidão Negativa 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:04 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
- MUNICIPIO 11/08/2020 10/09/2020 de Débitos 

Municipais 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

23/08/2020 - 

22:04 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 
019/2020 PREFEITURA 23/08/2020 - CNPJ 

IMPÉRIO DO PAPEL 
 

23/08/2020 - 
 

RODRIGO ALVES TRIBUNAL DE JUSTIÇA Certidão Negativa 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:04 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
1
 

DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

12/08/2020 - de Falência ou 

Concordata 

IMPÉRIO DO PAPEL 23/08/2020 - RODRIGO ALVES 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:04 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
1 RECEITA FEDERAL 26/07/2020 - CNPJ 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

IMPÉRIO DO PAPEL 

 
23/08/2020 - 

22:04 

 
23/08/2020 - 

 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

 
RODRIGO ALVES 

Atestado de 

- PREFEITURA 23/08/2020 - Capacidade 

Técnica 

COMÉRCIO DE PAPÉIS 
22:05 

LTDA ME 
DE CAMPOS 

1 - - - CPF 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

IMPÉRIO DO PAPEL 

23/08/2020 - 

22:05 

23/08/2020 - 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

RODRIGO ALVES 

- - 23/08/2020 - Contrato Social 

COMÉRCIO DE PAPÉIS 
22:05 

LTDA ME 
DE CAMPOS 

1 ssp 06/05/2020 - RG 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI 

IMPÉRIO DO PAPEL 

23/08/2020 - 

22:05 

23/08/2020 - 

22:06 
 

23/08/2020 - 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

THIAGO DA SILVA 

BEZERRA 

RODRIGO ALVES 

019/2020 - - - CPF 

019/2020 PREFEITURA 23/08/2020 - RG 

Atestado de 

COMÉRCIO DE PAPÉIS 
22:06 

LTDA ME 
DE CAMPOS 

- MUNICIPIO 19/07/2020 - Capacidade 

Técnica 

IMPÉRIO DO PAPEL 23/08/2020 - RODRIGO ALVES 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:06 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
- - 23/08/2020 - Contrato Social 

IMPÉRIO DO PAPEL 23/08/2020 - RODRIGO ALVES PROPOSTA E 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

22:37 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
- - - 31/12/2020 

DECLARAÇÕES 

IMPÉRIO DO PAPEL 23/08/2020 - RODRIGO ALVES OUTROS 
COMÉRCIO DE PAPÉIS 

23:02 
LTDA ME 

DE CAMPOS 
- 1 23/08/2020 31/12/2020 

DOCUMENTOS 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

24/08/2020 - 

00:34 

 
24/08/2020 - 

THAIS OLIVEIRA 
- 

PINHEIRO 

 
THAIS OLIVEIRA 

 
JUSTIÇA DO 

24/08/2020 18/08/2020 
TRABALHO 

OUTROS 

DOCUMENTOS 

 
PROPOSTA E 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 
00:36 PINHEIRO 

- - - 13/10/2020 
DECLARAÇÕES 
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 
Órgão de

 
Data de Data de 

Arquivo 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 
 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

 
T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

 
24/08/2020 - 

00:37 

 

24/08/2020 - 

00:38 

 

24/08/2020 - 

00:40 

 
24/08/2020 - 

00:41 

 
24/08/2020 - 

00:42 

 
24/08/2020 - 

00:43 

 
24/08/2020 - 

00:45 

 
24/08/2020 - 

00:46 

 
24/08/2020 - 

 
THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO 

 

THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO 

 

THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO 

 
THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO 

 
THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO 

 
THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO 

 
THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO 

 

THAIS OLIVEIRA 
- 

PINHEIRO 

 

THAIS OLIVEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal    
10/03/2020 09/09/2020 

de Ananindeua 

 
DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

 
BALANÇO 

 
Certidão Negativa 

de Débitos 

Trabalhistas 

Certificado de 

Regularidade 

junto ao FGTS 

Certidão Negativa 

de Dívida Ativa da 

União 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

Certidão Negativa 
COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

00:47 

 
24/08/2020 - 

PINHEIRO 
08101907491812 TJ-PA 10/08/2020 - 

 
THAIS OLIVEIRA 

de Falência ou 

Concordata 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 
00:48 PINHEIRO 

32724354000175 RECEITA FEDERAL 23/08/2020 - CNPJ 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

 
24/08/2020 - 

00:50 

 
24/08/2020 - 

 
THAIS OLIVEIRA 

- ACARA 25/11/2019 - 
PINHEIRO 

 
THAIS OLIVEIRA 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

T.O. PINHEIRO 

COMERCIO DE 

MERCADORIAS EIRELI 

00:51 

 
24/08/2020 - 

00:52 

 
24/08/2020 - 

00:53 

PINHEIRO 
- - 11/02/2019 - Contrato Social 

 
THAIS OLIVEIRA 

87459531200 - - - 
PINHEIRO 

 
THAIS OLIVEIRA 

4396069 SEGUP-PA 14/11/2019 - 
PINHEIRO 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 06:48 

MARCELO 

FONTES DA SILVA 

JUNIOR 

 
6442695 POLICIA CIVIL 15/12/2016 - RG 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 06:48 

MARCELO 

FONTES DA SILVA 

JUNIOR 

 
041.011.262-32 - - - CPF 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 06:51 

MARCELO 

FONTES DA SILVA 

JUNIOR 

 
- - 06/06/2019 - Contrato Social 

 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 06:52 

MARCELO 

FONTES DA SILVA - 

JUNIOR 

 
AMAZONIA 

COMERCIAL 
15/10/2019 - 

Atestado de 

Capacidade 

Técnica 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 06:53 

MARCELO 

FONTES DA SILVA 

JUNIOR 

 
33617642000193 

REPUBLICA 

FEDERATIVA DO 

BRASIL 

 
21/07/2020 - CNPJ 

 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 06:58 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO PARÁ    
30/07/2020 -

 

Certidão Negativa 

de Falência ou 

Concordata 
 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 
 

GOVERNO DO ESTADO Certidão Negativa 

PARA SAÚDE EIRELI 06:59 DO PARÁ 

 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - MINISTERIO DA 

PARA SAÚDE EIRELI 07:01 FAZENDA 

 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - CAIXA ECONOMICA 

PARA SAÚDE EIRELI 07:05 FEDERAL 

 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - JUSTIÇA DO 

PARA SAÚDE EIRELI 07:06 TRABALHO 
 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - JUNTA COMERCIAL DO 

PARA SAÚDE EIRELI 07:08 ESTADO DO PARÁ 

 
NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 07:10 

 

FONTES DA SILVA - 

JUNIOR 

 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

CASTANHAL 

 

20/07/2020 20/10/2020 

 
Certidão Negativa 

de Débitos 

Municipais 

 
NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - 

PARA SAÚDE EIRELI 07:10 

 

MARCELO 

FONTES DA SILVA 

JUNIOR 

 

15.644.630-8 

 
GOVERNO DO ESTADO 

DO PARÁ 
11/05/2020 11/09/2020 

FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

RG 

CPF 

 Expedição Expedição Validade 

32724354000175 JUCEPA 07/08/2020 12/10/2020 

 
156326434 

 
JUCEPA 

 
04/08/2020 

 
24/11/2020 

 
32724354000175 

 
JUCEPA 

 
21/04/2020 

 
12/04/2021 

 
7242447/2020 

 
TST 

 
25/03/2020 

 
20/09/2020 

 
2020080505011219321687 

 
CAIXA 

 
23/08/2020 

 
03/09/2020 

 
- 

 
1AFC.08AC.8C43.1556 

 
17/08/2020 

 
13/02/2021 

 
702020080536653-0 

 
SEFA-PA 

 
17/08/2020 

 
13/02/2021 

 

01/06/2020 28/11/2020 de Débitos 

Estaduais 

Certidão Negativa 
01/06/2020 28/11/2020 de Dívida Ativa da 

  União 
  

Certificado de 

24/08/2020 22/09/2020 Regularidade 
  junto ao FGTS 
  

Certidão Negativa 

01/06/2020 27/11/2020 de Débitos 
  Trabalhistas 

30/05/2020 30/03/2021 BALANÇO 

 

MARCELO 

FONTES DA SILVA 

 
07301507474768 

JUNIOR  

MARCELO 
FONTES DA SILVA 

 
15.644.630-8 

JUNIOR  

MARCELO 
FONTES DA SILVA 

 
- 

JUNIOR  

MARCELO 
FONTES DA SILVA 

 
2020082406070644784300 

JUNIOR  

MARCELO 
FONTES DA SILVA 

 
12687629/2020 

JUNIOR  

MARCELO 
FONTES DA SILVA 

 
20000655442 

JUNIOR  

MARCELO  
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número 
Órgão de 
Expedição 

Preview Industria e 

Data de 
Expedição 

Data de 
Validade 

Arquivo 
 

FICHA DE 
Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

24/08/2020 - 

07:23 

Edilaine Daniele 
9068255543 

Duarte 
RECEITA ESTADUAL 

14/08/2020 13/09/2020 
DO PARANÁ 

INSCRIÇÃO DO 

CONTRIBUINTE 

(FIC) 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

24/08/2020 - 

07:24 

 
 

24/08/2020 - 

Edilaine Daniele 

Duarte 

 
 

Edilaine Daniele 

33.BE.69.1F.E5.A4.9B.7D 
RECEITA FEDERAL 03/03/2020 13/04/2021 

E7.CD.35.8E.81.3C.C8.F4 

 

 
Certidão Negativa 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

07:26 Duarte 
- RECEITA FEDERAL 14/08/2020 10/02/2021 de Dívida Ativa da 

União 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

24/08/2020 - 

07:27 

 
 

24/08/2020 - 

Edilaine Daniele 
021943964-50 

Duarte 

 
 

Edilaine Daniele 

RECEITA ESTADUAL 
20/05/2020 17/09/2020 

DO PARANÁ 

 

 
PREFEITURA DO 

Certidão Negativa 

de Débitos 

Estaduais 

 

Certidão Negativa 
Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

07:27 

 
 

24/08/2020 - 

07:28 

 
 

24/08/2020 - 

07:29 

 
 

24/08/2020 - 

07:29 

 
 

24/08/2020 - 

07:30 

 
 

24/08/2020 - 

Duarte 
-
 

 
 

Edilaine Daniele 

Duarte 

 
 

Edilaine Daniele 

Duarte 

 
 

Edilaine Daniele 

Duarte 

 
 

Edilaine Daniele 

Duarte 

 
 

Edilaine Daniele 

MUNICIPIO DE 

CASCAVEL - PR 

 
 

TRIBUNAL DE JUSTICA 

18/08/2020 19/11/2020 de Débitos 

Municipais 

 

Certidão Negativa 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

07:30 

 
 

24/08/2020 - 

07:31 

Duarte 
047.960.039-24 - - - CPF 

 
 

Edilaine Daniele 

Duarte RG 

NOVAMED PRODUTOS 24/08/2020 - MARCELO PROPOSTA E 

PARA SAÚDE EIRELI 

Preview Industria e 

Comercio de 

Equipmanetos 

eletronicos Eireli - 

ME 

07:45 

 
 

24/08/2020 - 

07:54 

FONTES DA SILVA 

JUNIOR 

 
Edilaine Daniele 

Duarte 

DECLARAÇÕES 

 

PROPOSTA E 

DECLARAÇÕES 

 

 

 Inabilitados  

Data Fornecedor CNPJ Detalhe 

24/08/2020 - 15:00:15 
GDC DA SILVA COSTA 

ARAPONGAS 

Desclassificação: DESCLASSIFICADO A PEDIDO DO LICITANTE. 

LIBERTY PRO INDUSTRIA E 

09.721.729/0001-21 Item 0001 - AMALGADOR ODONTOLÓGICO; TIPO CAPSULAR; DIGITAL 

15/09/2020 - 09:23:21 
COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - EIRELI 

33.848.018/0001-05 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências do edital conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de 

cartórios. 

15/09/2020 - 09:27:48 
SERRANA DISTRIBUIDORA 

LTDA - EPP 
30.313.649/0001-23 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências do edital no item 10.2 notas fiscais referente aos atestados, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 

não apresentou alvará de localização, 10.4.2 não apresentou certidão de falência e recuperação judicial de sede da licitante e certidão indicativa de cartorios. 

15/09/2020 - 09:54:40 
W TEDESCO 

REFRIGERAÇÃO 
20.121.311/0001-16 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.3 não apresentou catalogo, 10.4.1 não apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 

não apresentou certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 10:47:19 
Betaniamed Comercial 
Ltda 

09.560.267/0001-08 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2 não apresentou contrato e notas fiscais dos respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão 

indicativa de cartórios. 

15/09/2020 - 11:14:22 
Nortemed Distribuidora 

de Produtos Medicos Ltda 
05.048.534/0001-01 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.2.5 não apresentou certidão especifica e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 11:31:38 bd informática ltda 32.109.914/0001-81 Abrangendo todo o processo 

BALANÇO 

14022 DO ESTADO DO 03/08/2020 - de Falência ou 
 PARANÁ  Concordata 

 
02544606000113 

 
RECEITA FEDERAL 

 
16/06/2020 

 
- CNPJ 

  

 
PREFEITURA DO 

  
 

Atestado de 

- MUNICIPIO DE 28/08/2018 - Capacidade 
CASCAVEL - PR  Técnica 

 
- - 

 
30/07/2018 

 
- Contrato Social 

 

9.154.596-9 RECEITA FEDERAL 30/10/2000 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24/10/2020 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24/10/2020 
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603288&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603288&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603288&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603294&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603294&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603294&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603296&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603296&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603296&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603299&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603299&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603299&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603306&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603308&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603356&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603356&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603404&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603404&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603304&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603304&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603304&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=603305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Data Fornecedor CNPJ Detalhe 
 

inabilitada por não atender as exigências editalícias, conforme o item 10.2 não apresentou notas fiscais referente aos atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não 

apresentou certidão indicativa de cartório. 

22/09/2020 - 08:56:16 
MC COM. DE EQUIP. 

HOSPITALARES LTDA. 
31.496.882/0001-51 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências do edital conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou notas explicativas no balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não 

apresentou Certidão indicativas de cartórios 

R. J. COMERCIO 

22/09/2020 - 09:20:20 ALIMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI 

29.563.124/0001-67 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

R. J. COMERCIO 

22/09/2020 - 09:20:26 ALIMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI 

29.563.124/0001-67 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:45:30 
S. J. OLIVEIRA VELOSO 

LTDA 
14.764.571/0001-07 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 

Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:45:42 
S. J. OLIVEIRA VELOSO 

LTDA 
14.764.571/0001-07 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 

Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:45:46 
S. J. OLIVEIRA VELOSO 

LTDA 
14.764.571/0001-07 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 

Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

IMPÉRIO DO PAPEL 

22/09/2020 - 09:59:14 COMÉRCIO DE PAPÉIS 

LTDA ME 

20.081.724/0001-14 Abrangendo todo o processo 

inabilitado por não atender as exigências não apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 

Certidão especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 

IMPÉRIO DO PAPEL 

22/09/2020 - 09:59:24 COMÉRCIO DE PAPÉIS 

LTDA ME 

20.081.724/0001-14 Abrangendo todo o processo 

inabilitado por não atender as exigências não apresentou contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 

Certidão especifica, 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 

22/09/2020 - 11:50:10 
NOVAMED PRODUTOS 

PARA SAÚDE EIRELI 
33.617.642/0001-93 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências do edital previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não 

apresentou catalogo, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não apresentou notas explicativas, 10.4.2 

não apresentou certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 11:55:49 
rd negocios de 

informatica ltda epp 
21.972.444/0001-69 Abrangendo todo o processo 

a empresa esta inabilitada por não atender as exigências editalícias, não encaminhou documentos 

09/10/2020 - 17:39:37 
T.O. PINHEIRO COMERCIO 

DE MERCADORIAS EIRELI 
32.724.354/0001-75 Abrangendo todo o processo 

INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO APRESETNOU CATÁLOGO. 

16/10/2020 - 15:23:55 
BRAVAR COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI 
34.822.886/0001-70 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2 não apresentou nota fiscal e contrato, 10.3 não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara 

de localização, 10.4.1, não apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 - 16:20:48 
VIXBOT Soluções em 

Informática LTDA - EPP 
21.997.155/0001-14 Abrangendo todo o processo 

inabilitada no certame por não atender as exigências editalícas conforme o termo de referência, as informações disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do 

edital 

19/10/2020 - 11:09:56 
TH COMERCIO DE MOVEIS

 
EIRELI 

30.317.183/0001-34 
Item 0002 - AR CONDICIONADO; CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇAO 
QUENTE E FRIO 

Desclassificação: A empresa esta inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme a clausula 10.4.1 - Análise do Caso – Divergências entre Valores constantes no 

Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices são 

obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE 

MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, 

todos os cálculos s serem apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça contábil legal. 

Entretanto, observamos que a empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 

55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o 

valor de Provisões Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, 

assim, deveria fazer parte da base de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo Circulante 

demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado pela empresa em questão para apuração dos índices para análise de Balanço. 

Item 0026 - TABLET 7 POLEGADAS, Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 

 
19/10/2020 - 11:13:10 

TH COMERCIO DE MOVEIS 
30.317.183/0001-34 

EIRELI 

7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo Quad Core 1.3 GHz ou 

similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de 

memória micros; Câmera traseira de no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, 

Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. 

Desclassificação: inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e 

na Base de Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices são obtidos a partir de 

Fórmulas Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 

30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça contábil legal. Entretanto, observamos que a 

empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco 

Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer 

parte da base de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo Circulante demonstrado em Balanço 

Patrimonial e o valor utilizado pela empresa em questão para apuração dos índices para análise de Balanço. 

19/10/2020 - 11:22:46 
TH COMERCIO DE MOVEIS

 
EIRELI 

30.317.183/0001-34 Abrangendo todo o processo 



Data Fornecedor CNPJ Detalhe 
 

Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base 

de Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices são obtidos a partir de Fórmulas 

Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 

30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça contábil legal. Entretanto, observamos que a 

empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco 

Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer 

parte da base de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo Circulante demonstrado em Balanço 

Patrimonial e o valor utilizado pela empresa em questão para apuração dos índices para análise de Balanço. 

19/10/2020 - 11:22:53 
TH COMERCIO DE MOVEIS

 
EIRELI 

30.317.183/0001-34 Abrangendo todo o processo 

Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.4.1 - por não Análise do Caso – Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base 

de Cálculo dos Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices são obtidos a partir de Fórmulas 

Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 

30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem 

apresentados pela empresa, deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça contábil legal. Entretanto, observamos que a 

empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco 

Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de Provisões 

Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer 

parte da base de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela divergência entre o valor do Passivo Circulante demonstrado em Balanço 

Patrimonial e o valor utilizado pela empresa em questão para apuração dos índices para análise de Balanço. 

Preview Industria e 

19/10/2020 - 12:53:08 
Comercio de 

Equipmanetos eletronicos 

Eireli - ME 

02.544.606/0001-13 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme o item 10.2.5 Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital emitidas nos ultimos 90 

dias.10.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante 
 

 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 

Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão 

19/10/2020 - 14:34 - - 

 
0002 - AR CONDICIONADO; CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇAO QUENTE E FRIO 

Intenções de Recurso 
 

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

32.724.354/0001-75 03/09/2020 - 09:11:53 
A NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA não apresentou as 

Indeferido
 

certidões do item: 10.2.5 por isso solicito sua inabilitação. 

O JULGAMENTO DA EMPRESA JA FOI REALIZADO 

30.317.183/0001-34 23/09/2020 - 15:17:07 

analise ja realizada 

 
30.317.183/0001-34 16/10/2020 - 15:02:41 

 
analise realizada 

 
 

30.317.183/0001-34 19/10/2020 - 13:00:24 

 
SENHOR PREGOEIRO NO ITEM 10.3 EM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VC 

SOLICITA CATALOGO DOS ITENS E A EMPRESA T. O. PINHEIRO Ñ APRESENTOU 

E REFERIDA EXIGÊNCIA DO EDITAL. 

 
BOA TARDE A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 34.822.886/0001-70 

ESTA INCOMPLETA. SEM CATALOGO SEM NOTAS E CONTRATOS DOS ATESTADOS 

SEM A CERTIDÃO INDICATIVA DE CARTORIOS 

 
CAROS SENHORES NOSSA EMPRESA JA HAVIA SIDO HABILITADA 

ENTERIORMENTE E NOSSO BALANÇO JA FOI ANALIZADO PELA JUCEPA E 

CHANCELADO PELO ORGÃO RESPONSAVEL POR SUA FISCALIZAÇÃO 

SOLICITAMOS Q SEJA REVISA NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO ACREDITAMOS Q 

TENHA OCORRIDO ALGUM EQUIVOCO. 

 
 
Indeferido 

 
 

 
Indeferido 

 
 
 

 
Indeferido 

Caro licitante informo que a empresa foi inabilitada pois o setor contábil da prefeitura em analise ao referido documento o qual foi motivo de sua inabilitação foi constatado o 

erro contabil 
 

 
0004 - ARQUIVO COM DELIZAMENTO DA GAVETA TIPO TRILHO TELESCÓPIO; CONFECCIONADO EM AÇO; DE 04 GAVETAS 

Intenções de Recurso 
 

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a), conforme informa o chat, O fornecedor R. J. 

COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 

pelo pregoeiro. Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias 

29.563.124/0001-67 22/09/2020 - 09:49:52 

 
 

 
A TRAMITAÇÃO DE JULGAMENTO DA EMPRESA JA FOI REALIZADA 

 
 
 
 

29.563.124/0001-67 09/10/2020 - 17:15:44 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios, 

PORÉM INFORMAMOS QUE A CERTIDÃO ENCONTRA ANEXADA AO PORTAL NO 

ANEXO 11 JUNTAMENTE COM A (Certidão Negativa de Falência ou 

Concordata) A CERTIDÃO É A 6 PAGINA DO ARQUIVO JUNTAMENTE COM 

DEMAIS DOCUMENTOS, PEDIMOS QUE SEJA REVISTO SUA DECISÃO. 

 
BOA TARDE, CONFORME RESPOSTA DA NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO "A 

TRAMITAÇÃO DE JULGAMENTO DA EMPRESA JA FOI REALIZADA" A COMISSÃO 

INABILITOU NOSSA EMPRESA POR CONTA DA FALTA DE DOCUMENTO 

"CERTIDÃO INDICATIVA", POREM NOSSA CERTIDÃO SE ENCONTRA PRESENTE 

NO PROCESSO, QUEREMOS SABER PORQUE A COMISSÃO NÃO ANALISA A 

NOSSA DOCUMENTAÇÃO PARA REVER O ERRO COMETIDO POR VOCÊS, NOSSA 

EMPRESA ENCONTRA-SE HABILITADA COM DOCUMENTOS CORRETOS, 

INFORMAMOS QUE CASO PERMANECER COM ESSA DECISÃO TOMAREMOS 

DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NOS ORGÃOS SUPERIORES. POIS O MOTIVO 

INFORMADO NÃO JUSTIFICA NOSSA INABILITAÇÃO. 

Indeferido 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indeferido 

caro licitante, informo que a analise documental foi realizada de maneira segura, utilizando dos principios da administração publica. 

 
0014 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL; AUCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO 

Intenções de Recurso 
 



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

 
32.724.354/0001-75 03/09/2020 - 09:16:43 

 
O JULGAMENTO FOI REALIZADO DE ACORDO COM AS CLAUSULAS EDITALICIAS 

A MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA não apresentou 

nenhum contrato assinado por ambas as parte como exige o item: 10.2 do 

edital. Bem como, não apresentou o documento de identidade do sócio 

ALAN DOS SANTOS CORREIA, por isso solicito sua inabilitação. 

 
Indeferido 

 

 

 

0016 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL), Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional 
(imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 

1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; 

ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. 

 Intenções de Recurso  

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

Bom Dia! Somos contra nossa inabilitação. Pois junto com o atestado 

20.081.724/0001-14 22/09/2020 - 10:14:17 
anexamos as notas fiscais referente ao atestado. Documentação completa 

está na pasta Contrato Social (todas as certidões, declarações, balanço 

patrimonial). 

Indeferido 

TODA E QUALQUER DECISÃO ESTA RELACIONADA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DEXANDO SEMPRE BEM EXPLICADO O MOTIVO DE SUA INABILITAÇÃO. 

 
0017 - LONGARINA; ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO; 03 LUGARES 

 Intenções de Recurso  

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

A SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA Não apresentou nenhuma nota fiscal dos 

32.724.354/0001-75 03/09/2020 - 09:17:38 

 
JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO JA REALIZADO 

atestados apresentados como exige o item 10.2 do edital. Assim como não 

apresentou os itens do edital: 10.2.5; 10.2.5; 10.2.8; 10.4.3; 10.4.4; 10.4.5; 

10.4.6; 10.4.7; 10.4.8; 10.4.9, por isso solicito sua inabilitação. 

Indeferido 

 

 

 

0018 - MESA DE ESCRITÓRIO; 02 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Intenções de Recurso  

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

A TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI apresentou endereços divergentes para 

32.724.354/0001-75 03/09/2020 - 09:14:03 

 
analise ja realizada 

sua sede, o endereço apresentado no CNPJ é do município de Marituba e o 

que consta no contrato social da mesma é do município de Ananindeua, por 

isso solicito sua inabilitação. 

Indeferido 

 

 

 

0019 - MESA DE EXAMES; MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO PINTADO/ AÇO INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG; 

ESTRUTUTA - DE 02 GAVETAS 

 Intenções de Recurso  

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

32.724.354/0001-75 03/09/2020 - 09:15:06 
A S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA não apresentou os seguintes itens exigidos no 

edital: 10.2.5; 10.2.6; 10.2.8, por isso solicito sua inabilitação. 
Indeferido 

analise ja realizada 

 
0020 - MESA DE REUNIÃO; REDONDA DE 1,20 D; EM MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

 Intenções de Recurso  

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a), conforme informa o chat, O fornecedor R. J. 

COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 

pelo pregoeiro. Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias 

29.563.124/0001-67 22/09/2020 - 09:50:15 

 
 

 
analise ja realizada 

previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios, 

PORÉM INFORMAMOS QUE A CERTIDÃO ENCONTRA ANEXADA AO PORTAL NO 

ANEXO 11 JUNTAMENTE COM A (Certidão Negativa de Falência ou 

Concordata) A CERTIDÃO É A 6 PAGINA DO ARQUIVO JUNTAMENTE COM 

DEMAIS DOCUMENTOS, PEDIMOS QUE SEJA REVISTO SUA DECISÃO. 

Indeferido 

 

 

 

0024 - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; 

no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente 

alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no 
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 
de 12 meses 

 Intenções de Recurso  

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

Bom Dia! Somos contra nossa inabilitação. Pois junto com o atestado 

20.081.724/0001-14 22/09/2020 - 10:14:58 

 
O JULGAMENTO REFERENTE A EMPRESA JA FOI REALIZADO 

anexamos as notas fiscais referente ao atestado. Documentação completa 

está na pasta Contrato Social (todas as certidões, declarações, balanço 

patrimonial). 

Indeferido 

 

 



 

0026 - TABLET 7 POLEGADAS, Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 

Processador no minímo Quad Core 1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de 
memória micros; Câmera traseira de no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 

GPS integrado. 

 Intenções de Recurso  

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento 

32.109.914/0001-81 24/08/2020 - 14:52:17 
modelo ofertado pela empresa nao possui camera traseira, como requisitado 

Indeferido
 

em edital, apenas camera frontal 

o julgamento da documentação ja foi realizado 

20.081.724/0001-14 22/09/2020 - 10:15:06 

toda e qualquer julgamento de habilitação e colocado a integra no chat 

30.317.183/0001-34 16/10/2020 - 15:21:22 

 
Bom Dia! Somos contra nossa inabilitação. Pois junto com o atestado 

anexamos as notas fiscais referente ao atestado. Documentação completa 

está na pasta Contrato Social (todas as certidões, declarações, balanço 

patrimonial). 

 
A EMPRESA VIXBOT Soluções em Informática LTDA - EPP - Tipo: EPP/SS - 

LC123: Sim - Documento 21.997.155/0001-14. NÃO APRESENTOU NOTAS E OS 

CONTRATOS DE SEUS RESPECTIVOS ATESTADOS NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO 

DE FALENCIA ESTADUAL 

 

 
Indeferido 

 
 
 

Indeferido 

o julgamento foi realizado e colocado no chat para conhecimento de todos os licitantes 

 

 Chat  
 

Data Apelido Frase 

24/08/2020 - 08:06:41 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

24/08/2020 - 08:07:07 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput 

24/08/2020 - 08:07:07 Sistema 
do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

24/08/2020 - 08:07:07 Sistema 
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será 

desconsiderado. 

Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances 

24/08/2020 - 08:07:07 Sistema enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 

participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

24/08/2020 - 08:07:31 Pregoeiro BOM DIA SENHORES LICITANTES 

24/08/2020 - 08:09:14 Pregoeiro VAMOS DAR INICIO A SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2020 

24/08/2020 - 08:13:43 Pregoeiro PEÇO A TODOS OS LICITANTE, PARA QUE TENHAM ATENÇÃO NA OFERTA DE LANCES 

24/08/2020 - 08:14:10 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:14:10 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:14:11 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:14:11 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:14:13 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:14:13 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:14:14 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:14:14 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:14:16 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:14:16 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:22:56 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:22:56 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:22:57 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:22:57 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:22:57 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:22:57 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:22:58 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:22:58 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:22:59 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:22:59 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:24:41 Pregoeiro SENHORES LICITANTES PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS AOS LANCES OFERTADOS 

24/08/2020 - 08:25:53 Sistema O item 0005 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:26:05 Sistema 
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 527,00 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo 

seu registro. 

24/08/2020 - 08:26:22 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 527,00 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:28:05 Sistema O item 0003 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:28:26 Sistema O item 0001 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:30:36 Sistema 
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 499,00 para o item 0004 pelo fornecedor responsável pelo 

seu registro. 

24/08/2020 - 08:31:06 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 499,00 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:31:32 Sistema O item 0004 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:37:14 Sistema O item 0010 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:40:44 Sistema O item 0007 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:43:17 Sistema O item 0002 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:45:14 Sistema O item 0008 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:45:27 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:45:27 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:45:28 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:45:28 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:45:29 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:45:29 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:45:31 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:45:31 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:45:32 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:45:32 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 08:47:56 Sistema O item 0006 foi encerrado. 

24/08/2020 - 08:55:14 Sistema 
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3.250,00 para o item 0009 pelo fornecedor responsável pelo 

seu registro. 

24/08/2020 - 08:55:55 Sistema 
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 212,00 para o item 0012 pelo fornecedor responsável pelo 

seu registro. 



Data Apelido Frase 
 

 

24/08/2020 - 08:58:32 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 212,00 para o item 0012 foi aprovado pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 08:59:05 Sistema O item 0014 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:00:35 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 3.250,00 para o item 0009 foi aprovado pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:01:04 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:01:04 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:01:05 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:01:05 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:01:06 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:01:06 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:01:07 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:01:07 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:01:07 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:01:07 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:05:17 Sistema O item 0012 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:14:02 Sistema O item 0015 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:15:32 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:15:32 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:15:35 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:15:35 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:15:36 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:15:36 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 09:16:02 Sistema O item 0018 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:17:05 Sistema O item 0013 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:19:59 Sistema O item 0020 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:27:06 Sistema 
O item 0025 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 

123/2006. 

24/08/2020 - 09:27:06 Sistema 
O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 299,00 pode dar um lance de desempate pela LC 

123/2006 para o item 0025 até 24/08/2020 às 09:32:05. 

24/08/2020 - 09:27:35 Sistema O item 0021 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:28:02 Sistema O item 0011 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:28:35 Sistema O item 0019 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:28:53 Sistema O item 0023 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:31:29 Sistema O item 0017 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:32:06 Sistema O item 0025 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006. 

24/08/2020 - 09:32:06 Sistema O item 0025 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:32:21 Sistema 
O item 0022 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 

123/2006. 

24/08/2020 - 09:32:21 Sistema 
O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 210,00 pode dar um lance de desempate pela LC 

123/2006 para o item 0022 até 24/08/2020 às 09:37:20. 

24/08/2020 - 09:37:23 Sistema O item 0022 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006. 

24/08/2020 - 09:37:23 Sistema O item 0022 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:37:32 Sistema O item 0024 foi encerrado. 

24/08/2020 - 09:39:33 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 09:39:33 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

24/08/2020 - 10:29:12 Sistema O item 0009 foi encerrado. 

24/08/2020 - 10:41:47 Sistema 
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.600,00 para o item 0016 pelo fornecedor responsável pelo 

 
 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0001 teve como arrematante GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS - EPP/SS com valor unitário de R$ 

510,00 e marca ECEL-ECMIX. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0002 teve como arrematante Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS com valor 

unitário de R$ 820,00 e marca AGRATO. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0003 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$ 

500,00 e marca EXECUTIVO. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0004 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$ 

498,00 e marca arquivo. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0005 teve como arrematante Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$ 

2.550,00 e marca AUTOPRIME 21 - 110 OU 220V. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0006 teve como arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA - ME com valor unitário de R$ 336,25 e 

marca TRAVEL MAX. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0007 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 650,00 e 

marca LIBELL. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0008 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$ 

80,00 e marca CADEIRA FIXA. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0009 teve como arrematante bd informática ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2.396,40 e 

marca bd 1001. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0010 teve como arrematante Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS com valor 

unitário de R$ 81,40 e marca PREMIUM. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0011 teve como arrematante Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS com valor 

unitário de R$ 63,99 e marca PREMIUM. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0012 teve como arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA - ME com valor unitário de R$ 168,50 e 

marca ELITE AÇO. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0013 teve como arrematante Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda - EPP/SS com valor 

unitário de R$ 75,90 e marca Rappaport. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0014 teve como arrematante MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. - ME com valor unitário de 

R$ 93,00 e marca INFANTIL. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0015 teve como arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO - EPP/SS com valor unitário de R$ 
1.305,00 e marca CONSUL. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0016 teve como arrematante LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA - EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.569,82 e marca MB2236ADW. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0017 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R$ 

150,00 e marca LONG3. 

 
24/08/2020 - 10:46:23 

 
Sistema 

seu registro. 

O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.600,00 para o item 0016 foi aprovado pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 11:14:36 Sistema O item 0016 foi encerrado. 

24/08/2020 - 11:37:57 Sistema O item 0026 foi encerrado. 

 



Data Apelido Frase 
 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0018 teve como arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de 

R$ 236,99 e marca ME-2GTH. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0019 teve como arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA - ME com valor unitário de R$ 498,50 e 

marca ARTMED. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0020 teve como arrematante R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com valor 

unitário de R$ 235,00 e marca MESA-REU. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0021 teve como arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de 

R$ 250,00 e marca MC-2GTH. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0022 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 209,00 e 

marca RS MÓVEIS. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0023 teve como arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de 

R$ 300,00 e marca NG-2CTH. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0024 teve como arrematante IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME - ME com valor 

unitário de R$ 579,80 e marca RAGTECH. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0025 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 290,00 e 

marca TP-LINK. 

24/08/2020 - 11:44:02 Sistema 
O item 0026 teve como arrematante IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME - ME com valor 

unitário de R$ 464,30 e marca MULTILASER. 

24/08/2020 - 11:44:07 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. 

24/08/2020 - 11:44:08 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. 

24/08/2020 - 11:44:33 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:44:40 F. SERRANA DISTRIBUI... Documentação Item 0003: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente ja estamos no nosso valor minimo 

24/08/2020 - 11:44:46 F. SERRANA DISTRIBUI... Documentação Item 0004: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente ja estamos no nosso valor minimo 

24/08/2020 - 11:44:52 Sistema Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:44:58 F. SERRANA DISTRIBUI... Documentação Item 0008: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente ja estamos no nosso valor minimo 

24/08/2020 - 11:45:07 Sistema Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:45:16 F. SERRANA DISTRIBUI... Documentação Item 0017: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente ja estamos no nosso valor minimo 

24/08/2020 - 11:45:21 Sistema Proposta readequada do item 0017 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:46:29 F. Betaniamed Comerc... 
Negociação Item 0005: BOM DIA, SR. PREGOEIRO. INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIMOS REDUZIR O VALOR. JÁ 

TRABALHAMOS COM VALORES BASTANTE REDUZIDOS DURANTE A FASE DE LANCES. 

24/08/2020 - 11:46:55 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0007: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente já estamos em nosso limite de preço. 

24/08/2020 - 11:47:00 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:47:20 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0022: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente já estamos em nosso limite de preço. 

24/08/2020 - 11:47:30 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0025: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Infelizmente já estamos em nosso limite de preço. 

24/08/2020 - 11:49:17 F. Nortemed Distribu... 
Negociação Item 0002: Bom dia senhor pregoeiro. Pedimos desistência do item, pois houve um equivoco 
no cadastramento da nossa proposta 

24/08/2020 - 11:52:37 
F. W TEDESCO

 
REFRIGERAÇÃO 

Negociação Item 0015: Bom dia Sr. pregoeiro, nossos lances no item já está no nosso limite. 

24/08/2020 - 11:53:13 Sistema Proposta readequada do item 0015 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:53:29 F. bd informática ltda Negociação Item 0009: já estamos no menor preço possivel 

24/08/2020 - 11:54:39 Sistema Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:54:51 Sistema Proposta readequada do item 0022 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:55:04 Sistema Proposta readequada do item 0025 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:55:32 F. Nortemed Distribu... Negociação Item 0013: Bom dia! Já estamos em nosso menor preço 

24/08/2020 - 11:56:10 F. R. J. COMERCIO AL... Negociação Item 0020: Sr. Pregoeiro para este item já estamos com o nosso menor valor 

24/08/2020 - 11:56:14 F. Nortemed Distribu... Negociação Item 0011: Bom dia! Já estamos em nosso menor preço 

24/08/2020 - 11:56:37 Sistema Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:56:46 Sistema Proposta readequada do item 0026 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:57:23 Sistema Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:57:34 Sistema Proposta readequada do item 0026 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:58:05 Sistema Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:58:17 Sistema Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:58:34 Sistema Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 11:59:07 F. IMPÉRIO DO PAPEL ... Negociação Item 0024: Bom Dia! Já ofertamos nosso melhor preço para este item 

24/08/2020 - 11:59:16 F. IMPÉRIO DO PAPEL ... Negociação Item 0026: Bom Dia! Já ofertamos nosso melhor preço para este item 

24/08/2020 - 11:59:59 F. IMPÉRIO DO PAPEL ... 
Negociação Item 0024: Pedimos se ha necesside do envio via correios, dos documentos originais. Os 

 documento são assinados com assinatura digital (certficado digital) 

24/08/2020 - 12:03:26 Pregoeiro PEÇO A TODOS OS LICITANTES QUE FIQUEM ATENTOS AS CONVOCAÇÕES NO CHAT 

24/08/2020 - 12:04:25 Pregoeiro VOU ABRIR O PRAZO DE NEGOCIAÇÃO 

24/08/2020 - 12:05:53 Pregoeiro PEÇO A TODOS OS LICITANTES QUE CONFIRMEM SEUS PREÇOS 

24/08/2020 - 12:06:09 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/08/2020 às 14:30. 

24/08/2020 - 12:08:27 F. bd informática ltda Negociação Item 0009: ja estamos no preço final 

24/08/2020 - 12:14:57 Sistema Proposta readequada do item 0020 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 12:21:05 F. MC COM. DE EQUIP.... Negociação Item 0014: Boa tarde Sr. pregoeiro, chegamos ou nosso preço limite. Obrigado. 

24/08/2020 - 12:28:03 Sistema Proposta readequada do item 0014 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 12:35:28 F. GDC DA SILVA COST... Negociação Item 0001: Sr pregoeiro peço que desclassifique nossa empresa, pois o valor fica inexequivel. 

24/08/2020 - 12:41:11 Sistema Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 12:41:42 Sistema Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 12:43:23 Sistema Proposta readequada do item 0019 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 12:55:37 F. LIBERTY PRO INDUS... Negociação Item 0016: Já ofertamos nosso melhor preço para este item 

24/08/2020 - 12:58:32 F. S. J. OLIVEIRA VE... Negociação Item 0006: já ofertamos o nosso lance limite 

24/08/2020 - 12:59:26 F. S. J. OLIVEIRA VE... Negociação Item 0012: já ofertamos o nosso lance limite 

24/08/2020 - 12:59:49 F. S. J. OLIVEIRA VE... Negociação Item 0019: já ofertamos o nosso lance limite 

24/08/2020 - 13:00:49 F. LIBERTY PRO INDUS... Negociação Item 0016: boa tarde senhores 

24/08/2020 - 13:01:22 F. LIBERTY PRO INDUS... Negociação Item 0016: até 14:30h prazo para enviar proposta reajustada? 

24/08/2020 - 13:09:50 Sistema Proposta readequada do item 0018 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 13:10:18 Sistema Proposta readequada do item 0021 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 13:10:30 Sistema Proposta readequada do item 0023 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 13:49:12 Sistema Proposta readequada do item 0016 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 14:02:40 Sistema Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 14:05:28 Sistema Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 14:15:43 Sistema Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 14:15:59 Sistema Proposta readequada do item 0026 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 14:23:57 Sistema Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo. 

24/08/2020 - 14:40:09 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES 

24/08/2020 - 14:40:23 Pregoeiro VAMOS DAR INICIO AS ANALISES DOS DOCUMENTOS 

24/08/2020 - 14:42:33 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. 

 



Data Apelido Frase 
 

24/08/2020 - 14:43:21 Pregoeiro PARA A EMPRESA GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS CONFIRMA PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARA O ITEM 

24/08/2020 - 14:49:47 Pregoeiro 
IREI DAR O PRAZO DE CINCO MINUTOS PARA QUE A EMPRESA RESPONDA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

DO ITEM 

24/08/2020 - 14:52:17 Sistema O fornecedor bd informática ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0026. 

24/08/2020 - 14:55:21 F.  GDC DA SILVA COST... 
Negociação Item 0001: Sr pregoeiro, confirmo o pedido de desistencia devido a distancia o frete fica 
inexequivel a nosssa empresa. 

24/08/2020 - 14:59:41 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001. 

24/08/2020 - 15:00:15 Sistema O fornecedor GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

24/08/2020 - 15:00:15 Sistema Motivo: DESCLASSIFICADO A PEDIDO DO LICITANTE. 

24/08/2020 - 15:00:15 Sistema 
O item 0001 tem como novo arrematante Betaniamed Comercial Ltda com valor unitário de R$ 519,99 e 

marca DENTMIX. 

24/08/2020 - 15:42:42 Pregoeiro SENHORES LICITANTES IREI SUSPENDER A SESSÃO E IREMOS RETORNAR AMANHÃ dia 24 de agosto as 16:00 

25/08/2020 - 16:19:49 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES 

25/08/2020 - 16:20:03 Pregoeiro VAMOS DAR INICIO A SESSÃO 

26/08/2020 - 11:59:55 Pregoeiro 
SENHORES LICITANTES, DEVIDO FALHA NA REDE DE INTERNET NÃO FOI POSSÍVEL DA PROSSEGUIMENTO NO 

PREGÃO NA DATA DE ONTEM 25 DE AGOSTO 

26/08/2020 - 12:00:37 Pregoeiro REMARCO A SESSÃO PARA AMANHA AS 16:00 

27/08/2020 - 16:23:47 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES 

27/08/2020 - 17:13:49 Pregoeiro B 

27/08/2020 - 17:15:57 Pregoeiro SENHORES LICITANTES INFORMO QUE ESTAMOS ANALISANDO AS DOCUMENTAÇÕES 

27/08/2020 - 17:17:41 Pregoeiro NESSE MOMENTO SUSPENDO A SESSÃO PARA O DIA 31 DE AGOSTO AS 15:00 

31/08/2020 - 16:22:49 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES 

31/08/2020 - 16:23:03 Pregoeiro REMARCO A SESSÃO PARA AMANHA AS 16:00 

03/09/2020 - 09:11:53 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso 

para o item 0002. 

03/09/2020 - 09:14:03 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso 

para o item 0018. 

03/09/2020 - 09:15:06 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso 

para o item 0019. 

03/09/2020 - 09:16:43 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso 

para o item 0014. 

03/09/2020 - 09:17:38 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso 

para o item 0017. 

10/09/2020 - 17:41:38 Pregoeiro SENHORES LICITANTES VAMOS RETORNAR A SESSÃO DIA 15 DE SETEMBRO AS 08:00 

15/09/2020 - 08:00:03 Pregoeiro BOM DIA SENHORES LICITANTES 

15/09/2020 - 08:00:25 Pregoeiro VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO A ANALISE DE DOCUMENTOS DAS EMPRESAS 

15/09/2020 - 08:00:52 Pregoeiro PEÇO QUE FIQUEM LOGADOS 

15/09/2020 - 09:23:21 Sistema 
O fornecedor LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI foi 

inabilitado no processo. 

15/09/2020 - 09:23:21 Sistema 
O fornecedor LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI foi 

inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 09:23:21 Sistema 
O item 0016 tem como novo arrematante IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME com valor 

unitário de R$ 1.570,00 e marca B215DNI. 

15/09/2020 - 09:23:23 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital conforme o item 10.2 não apresentou notas 

fiscais referente aos atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios. 

15/09/2020 - 09:23:23 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital conforme o item 10.2 não apresentou notas 

fiscais referente aos atestados, e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado no processo. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital no item 10.2 notas fiscais referente aos 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema 
atestados, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não apresentou alvará 

de localização, 10.4.2 não apresentou certidão de falência e recuperação judicial de sede da licitante e 

certidão indicativa de cartorios. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital no item 10.2 notas fiscais referente aos 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema 
atestados, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não apresentou alvará 

de localização, 10.4.2 não apresentou certidão de falência e recuperação judicial de sede da licitante e 

certidão indicativa de cartorios. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema 
O item 0003 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 518,39 e marca SÓ 

AÇO. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema 
Para o item 0003, o fornecedor MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. tem direito a lance de 

desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema 
O item 0004 tem como novo arrematante R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI com valor 

unitário de R$ 514,00 e marca AQ-04E. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema 
O item 0008 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 85,99 

e marca CF-01TH. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 09:27:48 Sistema 
O item 0017 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 169,00 e 

marca CASTOFAR. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital no item 10.2 notas fiscais referente aos 

15/09/2020 - 09:27:49 Sistema 

 
 

15/09/2020 - 09:27:49 Sistema 

 
 

15/09/2020 - 09:27:49 Sistema 

atestados, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não apresentou alvará 

de localização, 10.4.2 não apresentou certidão de falência e recuperação judicial de sede da licitante e 

certidão indicativa de cartorios. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital no item 10.2 notas fiscais referente aos 

atestados, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não apresentou alvará 

de localização, 10.4.2 não apresentou certidão de falência e recuperação judicial de sede da licitante e 

certidão indicativa de cartorios. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital no item 10.2 notas fiscais referente aos 

atestados, 10.2.5 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.2.8 não apresentou alvará 

de localização, 10.4.2 não apresentou certidão de falência e recuperação judicial de sede da licitante e 

certidão indicativa de cartorios. 

15/09/2020 - 09:54:40 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado no processo. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.3 não apresentou 

15/09/2020 - 09:54:40 Sistema catalogo, 10.4.1 não apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 09:54:40 Sistema O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.3 não apresentou 

15/09/2020 - 09:54:40 Sistema catalogo, 10.4.1 não apresentou notas explicativas no balanço patrimonial, 10.4.2 não apresentou 

certidão indicativa de cartórios 



Data Apelido Frase 
 

15/09/2020 - 09:54:40 Sistema 
O item 0015 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 1.309,00 

e marca CONSUL 261LT CRA30 ABANA. 

15/09/2020 - 10:47:19 Sistema O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi inabilitado no processo. 

15/09/2020 - 10:47:19 Sistema O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 10:47:19 Sistema 
O item 0001 tem como novo arrematante MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. com valor unitário de 

R$ 682,00 e marca YG-100. 

15/09/2020 - 10:47:19 Sistema O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 10:47:19 Sistema 
O item 0005 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 3.024,96 e marca 

STERMAX. 

15/09/2020 - 10:47:21 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2 não apresentou 

contrato e notas fiscais dos respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios. 

15/09/2020 - 10:47:22 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2 não apresentou 

contrato e notas fiscais dos respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios. 

15/09/2020 - 10:47:22 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2 não apresentou 

contrato e notas fiscais dos respectivos atestados, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios. 

15/09/2020 - 10:47:23 Sistema 
Para o item 0005, o fornecedor MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI tem direito a lance de 

desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema O fornecedor Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda foi inabilitado no processo. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O fornecedor Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda foi inabilitado para o item 0002 pelo 

pregoeiro. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O item 0002 tem como novo arrematante T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI com valor 

unitário de R$ 1.290,00 e marca AGRATTO. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O fornecedor Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda foi inabilitado para o item 0010 pelo 

pregoeiro. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O item 0010 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 81,50 e 

marca ANEROIDE. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O fornecedor Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda foi inabilitado para o item 0011 pelo 

pregoeiro. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O item 0011 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 64,00 e 

marca ANEROIDE. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O fornecedor Nortemed Distribuidora de Produtos Medicos Ltda foi inabilitado para o item 0013 pelo 

pregoeiro. 

15/09/2020 - 11:14:22 Sistema 
O item 0013 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 76,00 e 

marca PREMIUM. 

15/09/2020 - 11:14:23 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.2.5 não apresentou 

certidão especifica e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 11:14:23 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.2.5 não apresentou 

certidão especifica e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 11:14:23 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.2.5 não apresentou 

certidão especifica e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 11:14:23 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.2.5 não apresentou 

certidão especifica e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 11:14:24 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.2.5 não apresentou 

certidão especifica e 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

15/09/2020 - 11:31:38 Sistema O fornecedor bd informática ltda foi inabilitado no processo. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias, conforme o item 10.2 não apresentou notas 

15/09/2020 - 11:31:38 Sistema fiscais referente aos atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa 

de cartório. 

15/09/2020 - 11:31:38 Sistema O fornecedor bd informática ltda foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias, conforme o item 10.2 não apresentou notas 

15/09/2020 - 11:31:38 Sistema fiscais referente aos atestados , 10.3 não apresentou catálogo, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa 

de cartório. 

15/09/2020 - 11:31:38 Sistema 
O item 0009 tem como novo arrematante rd negocios de informatica ltda epp com valor unitário de R$ 

2.396,41 e marca dt04. 

15/09/2020 - 11:44:06 Pregoeiro 
SENHORES LICITANTES VAMOS SUSPENDER A SESSÃO E RETORNAREMOS AMANHA 16 DE SETEMBRO DE 2020 

AS 10:30 

16/09/2020 - 10:32:59 Pregoeiro BOM DIA SENHORES LICITANTES 

16/09/2020 - 13:01:17 Pregoeiro vamos suspender a sessão e retornar amanha 17 de setembro as 14: 00 

17/09/2020 - 14:26:19 Pregoeiro SENHORES LICITANTES VAMOS AGENDAR A SESSÃO PAR AMANHÃ AS 15:00 

21/09/2020 - 14:47:44 Pregoeiro 
SENHORES LICITANTES DEVIDO O EQUIVOCO OCORRIDO NO CHAT DEVIDO A DATA DO RETORNO, REMARCO A 

SESSÃO PARA AMANHA 22 DE SETEMBRO AS 08:30 

22/09/2020 - 08:35:46 Pregoeiro bom dia senhores licitantes 

22/09/2020 - 08:56:16 Sistema O fornecedor MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 08:56:16 Sistema O fornecedor MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 08:56:16 Sistema 
O item 0001 tem como novo arrematante NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI com valor unitário de 

R$ 700,00 e marca YG-100. 

22/09/2020 - 08:56:16 Sistema O fornecedor MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA. foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 08:56:16 Sistema 
O item 0014 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 97,50 e 

marca PREMIUM. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou 

22/09/2020 - 08:56:17 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 08:56:17 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 08:56:17 Sistema 

notas explicativas no balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou Certidão indicativas de 

cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou 

notas explicativas no balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou Certidão indicativas de 

cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital conforme as clausulas 10.4.1 não apresentou 

notas explicativas no balanço patrimonial conforme a lei, 10.4.2 não apresentou Certidão indicativas de 

cartórios 

22/09/2020 - 09:20:20 Sistema O fornecedor R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 09:20:20 Sistema 
O fornecedor R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo 

pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:20:20 Sistema 
O item 0004 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 548,00 e 

marca ELITE AÇO. 

22/09/2020 - 09:20:20 Sistema 
O fornecedor R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo 

pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:20:20 Sistema 
O item 0020 tem como novo arrematante S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA com valor unitário de R$ 239,00 e 

marca WORKFLEX. 

22/09/2020 - 09:20:22 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou 
certidão indicativa de cartórios 



Data Apelido Frase 
 

22/09/2020 - 09:20:22 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou 
certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:20:23 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou 
certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:20:26 Sistema O fornecedor R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 09:20:26 Sistema 
Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou 
certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O item 0003 foi encerrado. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema Justificativa: O fornecedor com direito a lance de desempate foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0004 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 600,00 

e marca AA-4G. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0006 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 337,44 

e marca AGATA. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0010 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 83,47 e marca 

PREMIUM. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0011 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 92,41 e marca 

PREMIUM. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0012 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 210,00 

e marca EA-6P. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0013 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 99,86 e marca 

PREMIUM. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0014 tem como novo arrematante T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI com valor 

unitário de R$ 142,00 e marca PREMIUM. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0015 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 1.317,13 e marca 

CONSUL. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0017 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 210,00 

e marca CL-3LTH. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0019 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 499,00 

e marca ME-2GTH. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:45:30 Sistema 
O item 0020 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 244,00 

e marca MR-01TH. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

22/09/2020 - 09:45:34 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:34 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:35 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:35 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:35 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:35 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:36 Sistema 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:45:36 Sistema 
Para o item 0013, o fornecedor NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI tem direito a lance de 

desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

22/09/2020 - 09:45:36 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:36 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:36 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:37 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:45:37 Sistema 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:45:42 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado no processo. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

22/09/2020 - 09:45:43 Sistema Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:45:46 Sistema O fornecedor S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA foi inabilitado no processo. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.5 não apresentou 

22/09/2020 - 09:45:46 Sistema Certidão Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital, 10.2.8 Alvará de 

Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, 10.4.2 - certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 09:49:52 Sistema 
O fornecedor R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o 

item 0004. 



Data Apelido Frase 
 

22/09/2020 - 09:50:15 Sistema 
O fornecedor R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o 

item 0020. 

22/09/2020 - 09:59:14 Sistema O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 09:59:14 Sistema 
O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME foi inabilitado para o item 0016 pelo 

pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:59:14 Sistema 
O item 0016 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 
2.000,00 e marca DCP720P. 

22/09/2020 - 09:59:14 Sistema 
O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME foi inabilitado para o item 0024 pelo 

pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:59:14 Sistema 
O item 0024 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 590,00 

e marca NEW ORION. 

22/09/2020 - 09:59:14 Sistema 
O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME foi inabilitado para o item 0026 pelo 

pregoeiro. 

22/09/2020 - 09:59:14 Sistema 
O item 0026 tem como novo arrematante VIXBOT Soluções em Informática LTDA - EPP com valor unitário 
de R$ 474,93 e marca M7 3G PLUS. 

Motivo: inabilitado por não atender as exigências não apresentou contrato referente ao atestado de 

22/09/2020 - 09:59:18 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:59:18 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:59:18 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 09:59:18 Sistema 

capacidade técnica, 10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão especifica, 10.4.1 

Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 

Motivo: inabilitado por não atender as exigências não apresentou contrato referente ao atestado de 

capacidade técnica, 10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão especifica, 10.4.1 

Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 

Motivo: inabilitado por não atender as exigências não apresentou contrato referente ao atestado de 

capacidade técnica, 10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão especifica, 10.4.1 

Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 

Motivo: inabilitado por não atender as exigências não apresentou contrato referente ao atestado de 

capacidade técnica, 10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão especifica, 10.4.1 

Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 

22/09/2020 - 09:59:24 Sistema O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME foi inabilitado no processo. 

Motivo: inabilitado por não atender as exigências não apresentou contrato referente ao atestado de 

22/09/2020 - 09:59:24 Sistema 
capacidade técnica, 10.2.8 não apresentou Alvará de Funcionamento, 10.2.5 Certidão especifica, 10.4.1 

Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência, e certidão indicativa de cartórios , 10.3.3 Prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 

22/09/2020 - 10:14:17 Sistema 
O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME - ME declarou intenção de recurso para o 

item 0016. 

22/09/2020 - 10:14:58 Sistema 
O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME - ME declarou intenção de recurso para o 

item 0024. 

22/09/2020 - 10:15:06 Sistema 
O fornecedor IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME - ME declarou intenção de recurso para o 

item 0026. 

22/09/2020 - 11:50:10 Sistema O item 0005 foi encerrado. 

22/09/2020 - 11:50:10 Sistema Justificativa: O fornecedor com direito a lance de desempate foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 11:50:10 Sistema O item 0013 foi encerrado. 

22/09/2020 - 11:50:10 Sistema Justificativa: O fornecedor com direito a lance de desempate foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 11:50:10 Sistema O fornecedor NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 11:50:10 Sistema O fornecedor NOVAMED PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 11:50:10 Sistema 
O item 0001 tem como novo arrematante T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI com valor 

unitário de R$ 900,00 e marca KONDENTECH. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas 

22/09/2020 - 11:50:12 Sistema 

 
 

22/09/2020 - 11:50:13 Sistema 

fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou catalogo, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências do edital previstas nos itens, 10.2 não apresentou notas 

fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.3 não apresentou catalogo, 10.2.5 não 

apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.4.1 não apresentou balanço conforme alei não 

apresentou notas explicativas, 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios 

22/09/2020 - 11:55:49 Sistema O fornecedor rd negocios de informatica ltda epp foi inabilitado no processo. 

22/09/2020 - 11:55:49 Sistema O fornecedor rd negocios de informatica ltda epp foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro. 

22/09/2020 - 11:55:49 Sistema 
O item 0009 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 

2.979,00 e marca PCI3. 

22/09/2020 - 11:55:50 Sistema 
Motivo: a empresa esta inabilitada por não atender as exigências editalícias, não encaminhou 

documentos 

22/09/2020 - 11:55:50 Sistema 
Motivo: a empresa esta inabilitada por não atender as exigências editalícias, não encaminhou 

 
 

 
 0002. 

08/10/2020 - 08:01:08 Pregoeiro remarco a sessão para amanhã as 16:00 

09/10/2020 - 16:03:48 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes 

09/10/2020 - 16:05:21 Pregoeiro vamos dar prosseguimento 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:05:58 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

 documentos 

22/09/2020 - 13:31:20 Pregoeiro senhores licitantes suspendo a sessão e remarco para amanhã, 23 de setembro de 2020 as 08:00 

23/09/2020 - 08:49:19 Pregoeiro DEVIDO PROBLEMAS NA NA REDE DE INTERNET 

23/09/2020 - 08:49:33 Pregoeiro REMARCO PARA HOJE AS 15:00 

23/09/2020 - 15:17:08 Sistema 
O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 

 



Data Apelido Frase 
 
 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:06:43 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

09/10/2020 - 16:08:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004. 

  Intenção: Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a), conforme informa o chat, O fornecedor R. J. COMERCIO 
ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro. Motivo: inabilitada por não 

09/10/2020 - 16:08:11 Sistema 
atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios, 

PORÉM INFORMAMOS QUE A CERTIDÃO ENCONTRA ANEXADA AO PORTAL NO ANEXO 11 JUNTAMENTE COM A 

(Certidão Negativa de Falência ou Concordata) A CERTIDÃO É A 6 PAGINA DO ARQUIVO JUNTAMENTE COM 

DEMAIS DOCUMENTOS, PEDIMOS QUE SEJA REVISTO SUA DECISÃO. 

09/10/2020 - 16:08:11 Sistema Justificativa: A TRAMITAÇÃO DE JULGAMENTO DA EMPRESA JA FOI REALIZADA 

09/10/2020 - 16:09:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0024. 

Intenção: Bom Dia! Somos contra nossa inabilitação. Pois junto com o atestado anexamos as notas fiscais 

09/10/2020 - 16:09:22 Sistema referente ao atestado. Documentação completa está na pasta Contrato Social (todas as certidões, 

declarações, balanço patrimonial). 

09/10/2020 - 16:09:22 Sistema Justificativa: O JULGAMENTO REFERENTE A EMPRESA JA FOI REALIZADO 

09/10/2020 - 16:15:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016. 

Intenção: Bom Dia! Somos contra nossa inabilitação. Pois junto com o atestado anexamos as notas fiscais 

09/10/2020 - 16:15:15 Sistema referente ao atestado. Documentação completa está na pasta Contrato Social (todas as certidões, 

declarações, balanço patrimonial). 

09/10/2020 - 16:15:15 Sistema 
Justificativa: TODA E QUALQUER DECISÃO ESTA RELACIONADA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, 

DEXANDO SEMPRE BEM EXPLICADO O MOTIVO DE SUA INABILITAÇÃO. 

09/10/2020 - 16:15:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017. 

Intenção: A SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA Não apresentou nenhuma nota fiscal dos atestados 

09/10/2020 - 16:15:42 Sistema apresentados como exige o item 10.2 do edital. Assim como não apresentou os itens do edital: 10.2.5; 

10.2.5; 10.2.8; 10.4.3; 10.4.4; 10.4.5; 10.4.6; 10.4.7; 10.4.8; 10.4.9, por isso solicito sua inabilitação. 

09/10/2020 - 16:15:42 Sistema Justificativa: JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO JA REALIZADO 

09/10/2020 - 16:20:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

09/10/2020 - 16:20:47 Sistema 
Intenção: A NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA não apresentou as certidões do item: 

10.2.5 por isso solicito sua inabilitação. 

09/10/2020 - 16:20:47 Sistema Justificativa: O JULGAMENTO DA EMPRESA JA FOI REALIZADO 

09/10/2020 - 16:22:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014. 

Intenção: A MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA não apresentou nenhum contrato 

09/10/2020 - 16:22:45 Sistema assinado por ambas as parte como exige o item: 10.2 do edital. Bem como, não apresentou o documento 

de identidade do sócio ALAN DOS SANTOS CORREIA, por isso solicito sua inabilitação. 

09/10/2020 - 16:22:45 Sistema Justificativa: O JULGAMENTO FOI REALIZADO DE ACORDO COM AS CLAUSULAS EDITALICIAS 

09/10/2020 - 17:15:44 Sistema 
O fornecedor R. J. COMERCIO ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o 

item 0004. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI foi inabilitado no processo. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
Motivo: INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO 

APRESETNOU CATÁLOGO. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo 

pregoeiro. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
Motivo: INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO 

APRESETNOU CATÁLOGO. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
O item 0001 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 1.015,97 e marca 

SCHUSTER. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo 

pregoeiro. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
Motivo: INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO 

APRESETNOU CATÁLOGO. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
O item 0002 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 

1.499,00 e marca HWQ. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
O fornecedor T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo 

pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. 

09/10/2020 - 17:39:37 Sistema 
Motivo: INABILITADA NO CERTAME POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME A 10.3 NÃO 

APRESETNOU CATÁLOGO. 

09/10/2020 - 18:01:37 Pregoeiro SUSPENDO A SESSÃO E REMARCO PARA QUARTA FEIRA DIA 14 AS 14:00 

14/10/2020 - 14:36:43 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes irei suspender a sessão e retornaremos amanhã as 08:00 

15/10/2020 - 08:30:35 Pregoeiro bom dia senhores licitantes 

15/10/2020 - 08:30:44 Pregoeiro vamos dar prosseguimento ao certame 

15/10/2020 - 17:57:13 Pregoeiro senhor licitante suspendo a sessão e remarco para amanha as 09:00 

16/10/2020 - 09:14:43 Pregoeiro bom dia senhores licitantes 

16/10/2020 - 09:15:24 Pregoeiro vamos dar prosseguimento das analises dos documentos 

16/10/2020 - 15:02:41 Sistema 
O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 

0002. 

16/10/2020 - 15:13:39 Pregoeiro vamos dar prosseguimento 

16/10/2020 - 15:21:22 Sistema 
O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 

0026. 

16/10/2020 - 15:23:55 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2 não apresentou nota 

16/10/2020 - 15:23:55 Sistema fiscal e contrato, 10.3 não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de localização, 10.4.1, não 

apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 - 15:23:55 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2 não apresentou nota 

16/10/2020 - 15:23:55 Sistema fiscal e contrato, 10.3 não apresentou catalogo, 10.2.8 não apresentou alvara de localização, 10.4.1, não 

apresentou balanço patrimonial. 

16/10/2020 - 15:23:55 Sistema 
O item 0002 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 
1.600,00 e marca PH9000QFM. 

16/10/2020 - 16:20:48 Sistema O fornecedor VIXBOT Soluções em Informática LTDA - EPP foi inabilitado no processo. 

16/10/2020 - 16:20:48 Sistema 
Motivo: inabilitada no certame por não atender as exigências editalícas conforme o termo de referência, 

as informações disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 - 16:20:48 Sistema O fornecedor VIXBOT Soluções em Informática LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro. 

16/10/2020 - 16:20:48 Sistema 
Motivo: inabilitada no certame por não atender as exigências editalícas conforme o termo de referência, 

as informações disponibilizadas no catalogo não atendem o descritivo do edital 

16/10/2020 - 16:20:48 Sistema 
O item 0026 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$ 900,00 

e marca MS7. 
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16/10/2020 - 16:23:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026. 

16/10/2020 - 16:23:16 Sistema 
Intenção: modelo ofertado pela empresa nao possui camera traseira, como requisitado em edital, apenas 

camera frontal 

16/10/2020 - 16:23:16 Sistema Justificativa: o julgamento da documentação ja foi realizado 

16/10/2020 - 16:24:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026. 

Intenção: Bom Dia! Somos contra nossa inabilitação. Pois junto com o atestado anexamos as notas fiscais 
16/10/2020 - 16:24:25 Sistema referente ao atestado. Documentação completa está na pasta Contrato Social (todas as certidões, 

declarações, balanço patrimonial). 

16/10/2020 - 16:24:25 Sistema Justificativa: toda e qualquer julgamento de habilitação e colocado a integra no chat 

16/10/2020 - 16:27:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026. 

Intenção: A EMPRESA VIXBOT Soluções em Informática LTDA - EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - 

16/10/2020 - 16:27:51 Sistema Documento 21.997.155/0001-14. NÃO APRESENTOU NOTAS E OS CONTRATOS DE SEUS RESPECTIVOS 

ATESTADOS NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DE FALENCIA ESTADUAL 

16/10/2020 - 16:27:51 Sistema Justificativa: o julgamento foi realizado e colocado no chat para conhecimento de todos os licitantes 

16/10/2020 - 16:30:15 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

16/10/2020 - 17:51:11 Pregoeiro suspendo a sessão remarco para segunda feira 19 de outubro de 2020 as 08:00 

19/10/2020 - 08:47:40 Pregoeiro ola bom dia 

19/10/2020 - 08:48:22 Pregoeiro vamos dar continuidade 

19/10/2020 - 11:09:56 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro. 

Motivo: A empresa esta inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme a clausula 10.4.1 - 

Análise do Caso – Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo dos 

Índices de Análise Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com 

clareza, que os Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no 

19/10/2020 - 11:09:56 Sistema 

 
 
 
 
 

 
19/10/2020 - 11:09:56 Sistema 

meio contábil e jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EIRELI, CNPJ nº 30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos 

e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem apresentados pela 

empresa, deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida 

peça contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra mencionada utilizou valor divergente 

ao apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado... (CONTINUA) 

(CONT. 1) como base de cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito 

Reais e Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi 

deduzido o valor de Provisões Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis 

Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte 

da base de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela 

divergência entre o valor do Passivo Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado 

pela empresa em questão para apuração dos índices para análise de Balanço. 

19/10/2020 - 11:09:56 Sistema 
O item 0002 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 1.635,78 e marca 

PHILCO. 

19/10/2020 - 11:10:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0018. 

Intenção: A TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI apresentou endereços divergentes para sua sede, o endereço 

19/10/2020 - 11:10:51 Sistema apresentado no CNPJ é do município de Marituba e o que consta no contrato social da mesma é do 

município de Ananindeua, por isso solicito sua inabilitação. 

19/10/2020 - 11:10:51 Sistema Justificativa: analise ja realizada 

19/10/2020 - 11:11:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019. 

19/10/2020 - 11:11:04 Sistema 
Intenção: A S. J. OLIVEIRA VELOSO LTDA não apresentou os seguintes itens exigidos no edital: 10.2.5; 

10.2.6 ; 10.2.8, por isso solicito sua inabilitação. 

19/10/2020 - 11:11:04 Sistema Justificativa: analise ja realizada 

19/10/2020 - 11:11:27 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0020. 

Intenção: Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a), conforme informa o chat, O fornecedor R. J. COMERCIO 

ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro. Motivo: inabilitada por não 

19/10/2020 - 11:11:27 Sistema 
atender as exigências editalícias previstas no item 10.4.2 não apresentou certidão indicativa de cartórios, 

PORÉM INFORMAMOS QUE A CERTIDÃO ENCONTRA ANEXADA AO PORTAL NO ANEXO 11 JUNTAMENTE COM A 

(Certidão Negativa de Falência ou Concordata) A CERTIDÃO É A 6 PAGINA DO ARQUIVO JUNTAMENTE COM 

DEMAIS DOCUMENTOS, PEDIMOS QUE SEJA REVISTO SUA DECISÃO. 

19/10/2020 - 11:11:27 Sistema Justificativa: analise ja realizada 

19/10/2020 - 11:13:10 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme o item 10.4.1 Análise do Caso – 

Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo dos Índices de Análise 

Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os Índices 

são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e 

19/10/2020 - 11:13:10 Sistema 

 
 
 
 
 

 
19/10/2020 - 11:13:10 Sistema 

jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 

30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco 

Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem apresentados pela empresa, 

deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao 

apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de cálculo o... (CONTINUA) 

(CONT. 1) valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete 

Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido o valor de 

Provisões Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e 

Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base de cálculo 

para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela divergência entre o valor do 

Passivo Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado pela empresa em questão para 

apuração dos índices para análise de Balanço. 

19/10/2020 - 11:13:10 Sistema 
O item 0026 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 960,48 e marca 

 MULTILASER. 

19/10/2020 - 11:13:26 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 11:13:26 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 11:17:34 Sistema A habilitação do item 0004 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:17:34 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:17:53 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:17:53 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:18:14 Sistema A habilitação do item 0008 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:18:14 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:18:44 Sistema A habilitação do item 0009 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:18:44 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:19:06 Sistema A habilitação do item 0012 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:19:06 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:19:55 Sistema A habilitação do item 0016 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:19:55 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:20:07 Sistema A habilitação do item 0017 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:20:07 Sistema Motivo: reanalise documental 
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19/10/2020 - 11:21:07 Sistema A habilitação do item 0018 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:21:07 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:21:22 Sistema A habilitação do item 0019 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:21:22 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:21:31 Sistema A habilitação do item 0020 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:21:31 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:21:46 Sistema A habilitação do item 0021 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:21:46 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:21:57 Sistema A habilitação do item 0023 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:21:57 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:22:06 Sistema A habilitação do item 0024 foi revertida. 

19/10/2020 - 11:22:06 Sistema Motivo: reanalise documental 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado no processo. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0004 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 637,23 e marca SÓ 

AÇO. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não 

ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0008 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 119,56 e marca RS 

MÓVEIS. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0009 tem como novo arrematante Preview Industria e Comercio de Equipmanetos eletronicos 

Eireli - ME com valor unitário de R$ 2.980,00 e marca R2. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0012 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 227,55 e marca SÓ 

AÇO. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0016 tem como novo arrematante Seventec Tecnologia e Informática Ltda Me com valor unitário 
de R$ 2.146,99 e marca M428FDW. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0017 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 340,00 e marca RS 

MÓVEIS. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0018 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 239,12 e marca RS 

MÓVEIS. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0019 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 730,62 e marca RS 

MÓVEIS. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0020 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 332,10 e marca RS 

MÓVEIS. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0021 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 265,68 e marca RS 

MÓVEIS. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema 
O item 0023 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 332,10 e marca RS 

MÓVEIS. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro. 

19/10/2020 - 11:22:46 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 679,24 e marca NHS. 

Motivo: Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.4.1 - por não Análise do 

Caso – Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo dos Índices de 

Análise Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e 

19/10/2020 - 11:22:47 Sistema 

 
 
 
 
 

 
19/10/2020 - 11:22:47 Sistema 

 
 
 
 
 

 
19/10/2020 - 11:22:47 Sistema 

 
 
 
 
 

 
19/10/2020 - 11:22:47 Sistema 

jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 

30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco 

Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem apresentados pela empresa, 

deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao 
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apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de... (CONTINUA) 

(CONT. 1) cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e 

Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido 

o valor de Provisões Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e 

Cinquenta e Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela divergência entre 

o valor do Passivo Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado pela empresa em 

questão para apuração dos índices para análise de Balanço. 

19/10/2020 - 11:22:53 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado no processo. 

Motivo: Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.4.1 - por não Análise do 

Caso – Divergências entre Valores constantes no Balanço Patrimonial e na Base de Cálculo dos Índices de 

Análise Considerando a breve comentário acerca dos índices de Liquidez, observamos com clareza, que os 

Índices são obtidos a partir de Fórmulas Matemáticas amplamente utilizadas e aceitas no meio contábil e 

19/10/2020 - 11:22:53 Sistema 

 
 
 
 
 

 
19/10/2020 - 11:22:53 Sistema 

jurídico. O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 

30.317.183/0001-34, regista um valor de R$ 58.525,31 (Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco 

Reais e Trinta e Um Centavos). Sendo assim, todos os cálculos s serem apresentados pela empresa, 

deveriam utilizar na fórmula para a apuração dos índices, este valor demonstrado na referida peça 

contábil legal. Entretanto, observamos que a empresa supra mencionada utilizou valor divergente ao 

apresentado no Balanço Patrimonial, onde foi usado como base de... (CONTINUA) 

(CONT. 1) cálculo o valor de R$ 55.828,77 (Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e 

Setenta e Sete Centavos), valor este que demonstra apenas Parte do passivo circulante, pois foi deduzido 

o valor de Provisões Trabalhistas no valor de R4 2.696,54 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e 

Cinquenta e Quatro Centavos), o qual compõe o Passivo Circulante e, assim, deveria fazer parte da base 

de cálculo para análise dos índices. Portanto, existe um erro explícito ocasionado pela divergência entre 

o valor do Passivo Circulante demonstrado em Balanço Patrimonial e o valor utilizado pela empresa em 

questão para apuração dos índices para análise de Balanço. 

19/10/2020 - 12:53:08 Sistema 
O fornecedor Preview Industria e Comercio de Equipmanetos eletronicos Eireli - ME foi inabilitado no 

processo. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme o item 10.2.5 Certidão 

19/10/2020 - 12:53:08 Sistema 
Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital emitidas nos ultimos 90 dias.10.4.2 

Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas 

existentes na sede do licitante 

19/10/2020 - 12:53:08 Sistema 
O fornecedor Preview Industria e Comercio de Equipmanetos eletronicos Eireli - ME foi inabilitado para o 

item 0009 pelo pregoeiro. 

Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme o item 10.2.5 Certidão 

19/10/2020 - 12:53:08 Sistema 
Simplificada Digital Acompanhanda da Certidão Especifica Digital emitidas nos ultimos 90 dias.10.4.2 

Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas 

existentes na sede do licitante 

19/10/2020 - 12:53:08 Sistema 
O item 0009 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com valor unitário de R$ 4.138,62 e marca 

BRAZIL PC. 

19/10/2020 - 12:53:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. 

19/10/2020 - 12:54:07 Pregoeiro a empresa POLYMEDH.EIRELI solicito que o valor referencia fique abaixo do valor referencia 

19/10/2020 - 12:56:57 Sistema O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.808,00. 

19/10/2020 - 12:57:36 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0009. 

19/10/2020 - 13:00:24 Sistema 
O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 

0002. 

19/10/2020 - 13:18:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

19/10/2020 - 13:18:30 Sistema 
Intenção: SENHOR PREGOEIRO NO ITEM 10.3 EM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO VC SOLICITA CATALOGO 

DOS ITENS E A EMPRESA T. O. PINHEIRO Ñ APRESENTOU E REFERIDA EXIGÊNCIA DO EDITAL. 

19/10/2020 - 13:18:30 Sistema Justificativa: analise ja realizada 

19/10/2020 - 13:18:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

Intenção: BOA TARDE A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Tipo: 

19/10/2020 - 13:18:53 Sistema Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 34.822.886/0001-70 ESTA INCOMPLETA. SEM CATALOGO SEM NOTAS E 

CONTRATOS DOS ATESTADOS SEM A CERTIDÃO INDICATIVA DE CARTORIOS 

19/10/2020 - 13:18:53 Sistema Justificativa: analise realizada 

19/10/2020 - 13:26:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

Intenção: CAROS SENHORES NOSSA EMPRESA JA HAVIA SIDO HABILITADA ENTERIORMENTE E NOSSO 

19/10/2020 - 13:26:01 Sistema 
BALANÇO JA FOI ANALIZADO PELA JUCEPA E CHANCELADO PELO ORGÃO RESPONSAVEL POR SUA 

FISCALIZAÇÃO SOLICITAMOS Q SEJA REVISA NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO ACREDITAMOS Q TENHA OCORRIDO 

ALGUM EQUIVOCO. 

19/10/2020 - 13:26:01 Sistema 
Justificativa: Caro licitante informo que a empresa foi inabilitada pois o setor contábil da prefeitura em 

analise ao referido documento o qual foi motivo de sua inabilitação foi constatado o erro contabil 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:30:53 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI. 

19/10/2020 - 13:31:06 Sistema 
Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Seventec Tecnologia e Informática 

Ltda Me. 

19/10/2020 - 13:33:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004. 

Intenção: BOA TARDE, CONFORME RESPOSTA DA NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO "A TRAMITAÇÃO DE 

JULGAMENTO DA EMPRESA JA FOI REALIZADA" A COMISSÃO INABILITOU NOSSA EMPRESA POR CONTA DA 

FALTA DE DOCUMENTO "CERTIDÃO INDICATIVA", POREM NOSSA CERTIDÃO SE ENCONTRA PRESENTE NO 

19/10/2020 - 13:33:06 Sistema PROCESSO, QUEREMOS SABER PORQUE A COMISSÃO NÃO ANALISA A NOSSA DOCUMENTAÇÃO PARA REVER O 

ERRO COMETIDO POR VOCÊS, NOSSA EMPRESA ENCONTRA-SE HABILITADA COM DOCUMENTOS CORRETOS, 

INFORMAMOS QUE CASO PERMANECER COM ESSA DECISÃO TOMAREMOS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NOS 

ORGÃOS SUPERIORES. POIS O MOTIVO INFORMADO NÃO JUSTIFICA NOSSA INABILITAÇÃO. 



Data Apelido Frase 
 

19/10/2020 - 13:33:06 Sistema 
Justificativa: caro licitante, informo que a analise documental foi realizada de maneira segura, utilizando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme 

indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio. 

Esta ata foi gerada em 19/10/2020 às 15:30. 

 
 
 
 
 

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE 

Pregoeiro(a) 

 
 

 

GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR 

Autoridade Competente 

 
 

 

JOSÉ NONATO BARROS RODRIGUES 

Apoio 

 
19/10/2020 - 13:34:49 

 
Sistema 

dos principios da administração publica. 

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/10/2020 às 14:34. 

19/10/2020 - 16:06:26 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 

19/10/2020 - 16:14:56 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE. 
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