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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Magalhaes Barata

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-011-SRP/PMMB

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

25/08/2022 09:06 25/08/2022 09:07 06/09/2022 23:59 12/09/2022 09:00 12/09/2022 09:01

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 BRAÇO PARA LUMINARIA FECHADA PADRÃO
CELPA

346,67 200 UN Adjudicado

0002 FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M. 33,24 60 UN Adjudicado

0003 REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V
100W

131,27 600 UN Adjudicado

0004 REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V
150W

92,57 300 UN Adjudicado

0005 REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V
250W.

69,63 300 UN Adjudicado

0006 REATOR VAPOR METALICO EXT AFP 220 V
250W.

92,83 250 UN Adjudicado

0007 REATOR VAPOR METALICO EXT AFP 220V
400W.

138,97 150 UN Adjudicado

0008 RODANIA DE LOUÇA 26,33 100 UN Adjudicado

0009 CABO MULTPLEXADO 3X16 19,28 1.500 M Adjudicado

0010 BASE PARA RELE., 19,52 700 UN Adjudicado

0011 ALICATE AMPERIMETRO. 172,15 6 UN Adjudicado

0012 ALICATE DE REGULAGEM GRANDE 196,08 10 UN Adjudicado

0013 ARAMAÇÃO PRA UMA RODANIA REFORÇADA 34,93 50 UN Adjudicado

0014 BOCAL E 27 PORCELANA SIMPLES 7,37 500 UN Adjudicado

0015 BOCAL E 40 DE LOUÇA 10,57 500 UN Adjudicado

0016 CABO FLEXIVEL DE COBRE ENCAPADO 2,5
MM C/100

3,23 5.000 UN Adjudicado

0017 CABO FLEXIVEL DE COBRE ENCAPADO 4 MM
C/100M

5,47 5.000 UN Adjudicado

0018 CABO MULTIPLEXADO 4X25 17,73 500 M Adjudicado

0019 CHAVE DE FENDA GRANDE. 16,12 20 UN Adjudicado

0020 CHAVE DE FENDA PEQUENA. 9,17 10 UN Adjudicado

0021 CHAVE PHILIPS GRANDE 14,97 20 UN Adjudicado

0022 CHAVE PHILIPS PEQUENA 11,31 10 UN Adjudicado

0023 CONECTOR PERFURANTE 10 MM 14,05 800 UN Adjudicado

0024 CONECTOR PERFURANTE 25 MM 21,79 400 UN Adjudicado

0025 ESCADA DE FIBRA 7 METROS 1.066,70 3 UN Adjudicado

0026 FITA ISOLANTE COMUM 3,96 150 UN Adjudicado

0027 LAMPADA VAPOR TUBOLAR 150W 54,70 500 UN Adjudicado

0028 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 100W 47,00 1.000 UN Adjudicado

0029 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 250W 53,88 500 UN Adjudicado

0030 LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 70W 38,81 750 UN Adjudicado

0031 LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250W 61,19 350 UN Adjudicado

0032 LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W 63,70 300 UN Adjudicado

0033 LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 1000W 177,00 60 UN Adjudicado

0034 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO HPL-N 125W 73,73 400 UN Adjudicado

0035 LUVA ELETRICISTA EMBORRACHADA BAIXA
TENSÃO

31,80 4 PAR Fracassado

0036 PARAFUSO MAQUINA 300 38,21 100 UN Adjudicado

0037 REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 70W 56,29 600 UN Adjudicado
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0038 RELÉ FOTOELETRICO INSTANTANEO 56,24 2.000 UN Adjudicado

0039 LUMINÁRIA PRA POSTE ABERTA PADRÃO
CELPA

138,80 500 UN Adjudicado

0040 ARAME GALVANIZADO ROLO COM 1K 25,44 20 KG Adjudicado

0041 CONECTOR PARALELO 10 MM 11,38 500 UN Adjudicado

0042 POSTE DE CONCRETO 10X150 768,66 30 UN Fracassado

0043 ALICATE UNIVERSAL GERDORIO 37,77 10 UN Adjudicado

0044 POSTE DE CONCRETO 7X150 692,55 20 UN Fracassado

0045 LÂMPADA DE LED OVOIDE 32W 33,44 800 UN Adjudicado

0046 LÂMPADA DE LED OVOIDE 59W 58,09 1.500 UN Adjudicado

0047 LUMINARIA FECHADA PADRÃO CELPA 110,58 200 UN Adjudicado

0048 CAIXA REFLETORA 400 WATTS 369,00 100 UN Adjudicado

0049 LAMPADA VAPOR METÁLICA 100W 66,56 350 UN Adjudicado

0050 LAMPADA VAPOR METALICA 70W 46,62 300 UN Adjudicado

0051 REATOR VAPOR METALICO 100W 103,01 250 UN Adjudicado

0052 REATOR VAPOR METALICO 70W 94,48 150 UN Adjudicado

0053 CABO MULTIPLEXADO 3X10 14,88 1.200 M Adjudicado

0054 CABO MULTIPLEXADO 2X10 6,00 1.000 M Adjudicado

0055 CABO MILTIPLEXADO 4X50 48,23 500 M Adjudicado

0056 CABO DE COBRE 10MM 13,51 2.500 M Adjudicado

0057 LUMINÁRIA DE LED 150 WATS BIVOLT 331,69 300 UN Adjudicado

0058 LUMINARIA SOLAR PARA ILUMINAÇÃO
PUBLICA 120W 6500K

388,62 150 UN Adjudicado

0059 CABO DE COBRE 16.0MM MT 1KV 58,59 700 M Adjudicado

0060 CABO DE COBRE 25MM 1KV 26,05 500 M Adjudicado

0061 CAIXA PADRÃO POLIFASICA 113,28 50 UN Adjudicado

0062 DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP. 65,84 50 UN Adjudicado

0063 DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP. 50,45 50 UN Adjudicado

0064 DISJUNTOR BIPOLAR 50A 63,06 35 UN Adjudicado

0065 DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP 93,10 12 UN Adjudicado

0066 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/06 DIJUNTORES
FERRO

89,51 50 UN Adjudicado

0067 TUBO ELETRODUTO 1" 23,45 250 UN Adjudicado

0068 TUBO ELETRODUTO 1.1/2" 20,54 250 UN Fracassado

0069 LUMINARIA DE LED DE 250 WATS 357,45 50 UN Adjudicado

0070 REATOR VAPOR DE MERCURIO 125W 107,57 70 UN Adjudicado

0071 TUBO ELETRODUTO 3/4 39,63 60 UN Adjudicado

0072 PARAFUSO MAQUINA 200 23,23 150 UN Adjudicado

0073 POSTE DE FERRO 8X8 - 6 METROS 533,66 35 UN Fracassado

0074 DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES 234,65 15 UN Adjudicado

0075 DISJUNTOR TRIPOLAR 125AMP CAIXA
MOLDADA

541,95 15 UN Adjudicado

0076 LAMPADA DE LED 40 WATS 54,58 700 UN Adjudicado

0077 LAMPADA DE LED 80 WATS 127,08 600 UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

24/08/2022 EDITAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA.pdf

26/08/2022 EDITAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,77 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 3 de 282

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,3,5,6,7,8,20,21,22,23,24,25,26,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,51,52,55,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,76
do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 27,28,29,31,32,49,50,56 do processo
9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 30,46 do processo 9/2022-011-
SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 34 do processo 9/2022-011-
SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 39,48,59 do processo 9/2022-011-
SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 53,54 do processo 9/2022-011-
SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 57 do processo 9/2022-011-
SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 58 do processo 9/2022-011-
SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 62,66,71,74 do processo 9/2022-
011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:00 Negociação aberta para o processo
9/2022-011-SRP/PMMB

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 75 do processo 9/2022-011-
SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 11:02 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/09/2022 às 13:03.

12/09/2022 - 15:17 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 16:29 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0057 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 16:32 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0058 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 16:50 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/09/2022 - 16:58 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/09/2022 - 12:27 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/09/2022 - 13:47 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0053 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/09/2022 - 16:36 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/09/2022 - 16:39 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/09/2022 - 16:45 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2022 - 09:12 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2022 - 11:26 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0076 para o
fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi definida
pelo pregoeiro para 14/09/2022 às 11:50, encerrando às 11:55:00.

14/09/2022 - 13:24 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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14/09/2022 - 13:35 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2022 - 14:18 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/09/2022 - 16:48 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/09/2022 - 15:24 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/09/2022 - 18:02 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/09/2022 - 18:04 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/09/2022 - 18:06 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0059 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/09/2022 - 09:11 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0059 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/09/2022 - 09:13 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/09/2022 - 10:46 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0059 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/09/2022 - 10:53 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-011-SRP/PMMB

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 9/2022-011-SRP/PMMB.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 BRAÇO PARA
LUMINARIA FECHADA
PADRÃO CELPA

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Olivo Olivo 82,30 200 16.460,00

0002 FITA ISOLANTE ALTA
TENSÃO 19MMX10M.

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 24,83 60 1.489,80

0003 REATOR VAPOR DE
SODIO EXT AFP 220V
100W

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

SAMA SAMA 78,26 600 46.956,00

0004 REATOR VAPOR DE
SODIO EXT AFP 220V
150W

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Demape Demape 49,80 300 14.940,00

0005 REATOR VAPOR DE
SODIO EXT AFP 220V
250W.

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

SAMA SAMA 69,62 300 20.886,00

0006 REATOR VAPOR
METALICO EXT AFP 220
V 250W.

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

SAMA SAMA 92,80 250 23.200,00

0007 REATOR VAPOR
METALICO EXT AFP
220V 400W.

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

SAMA SAMA 138,95 150 20.842,50

0008 RODANIA DE LOUÇA J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

GERMER GERMER 5,43 100 543,00

0009 CABO MULTPLEXADO
3X16

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

MULTIPLEX 3X16MM LIG CABOS 6,68 1.500 10.020,00

0010 BASE PARA RELE., ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cooperfio Cooperfio 0,58 700 406,00

0011 ALICATE
AMPERIMETRO.

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Minipa Minipa 74,00 6 444,00

0012 ALICATE DE
REGULAGEM GRANDE

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Vonder Vonder 8,20 10 82,00

0013 ARAMAÇÃO PRA UMA
RODANIA REFORÇADA

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Olivo Olivo 14,80 50 740,00

0014 BOCAL E 27
PORCELANA SIMPLES

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Germer Germer 1,20 500 600,00
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0015 BOCAL E 40 DE LOUÇA ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Germer Germer 2,20 500 1.100,00

0016 CABO FLEXIVEL DE
COBRE ENCAPADO 2,5
MM C/100

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Nambei Nambei 1,10 5.000 5.500,00

0017 CABO FLEXIVEL DE
COBRE ENCAPADO 4
MM C/100M

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Nambei Nambei 1,90 5.000 9.500,00

0018 CABO MULTIPLEXADO
4X25

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

GUAXUCABOX GUAXUCABOX 12,80 500 6.400,00

0019 CHAVE DE FENDA
GRANDE.

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

LOYAL LOYAL 5,80 20 116,00

0020 CHAVE DE FENDA
PEQUENA.

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

TRAMONTINA TRAMONTINA 3,64 10 36,40

0021 CHAVE PHILIPS
GRANDE

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

TRAMONTINA TRAMONTINA 13,23 20 264,60

0022 CHAVE PHILIPS
PEQUENA

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

TRAMONTINA TRAMONTINA 4,76 10 47,60

0023 CONECTOR
PERFURANTE 10 MM

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

CDP70 SANLIGHT 5,60 800 4.480,00

0024 CONECTOR
PERFURANTE 25 MM

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

INTELLI INTELLI 21,05 400 8.420,00

0025 ESCADA DE FIBRA 7
METROS

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

IMPE IMPE 1.066,70 3 3.200,10

0026 FITA ISOLANTE COMUM ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

20MT SIBRATEC 4,30 150 645,00

0027 LAMPADA VAPOR
TUBOLAR 150W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-T150W SANLIGHT 17,00 500 8.500,00

0028 LAMPADA VAPOR DE
SODIO TUBOLAR 100W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-T100W SANLIGHT 16,00 1.000 16.000,00

0029 LAMPADA VAPOR DE
SODIO TUBOLAR 250W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-T250W SANLIGHT 18,40 500 9.200,00

0030 LAMPADA VAPOR DE
SODIO TUBOLAR 70W

MM DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
E INSTALAÇÃO EIRELI

LAMPADA VAPOR DE
SODIO TUBOLAR 70W

G-LIGHT 12,60 750 9.450,00

0031 LAMPADA VAPOR
METALICO TUBOLAR
250W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-MT250W SANLIGHT 26,40 350 9.240,00

0032 LAMPADA VAPOR
METALICO TUBOLAR
400W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-MT400W SANLIGHT 29,00 300 8.700,00

0033 LAMPADA VAPOR
METALICO TUBOLAR
1000W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-MT1000W SANLIGHT 98,00 60 5.880,00

0034 LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO HPL-N 125W

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Avant Avant 28,60 400 11.440,00

0035 LUVA ELETRICISTA
EMBORRACHADA
BAIXA TENSÃO

0,00 4 0,00

0036 PARAFUSO MAQUINA
300

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

GBL GBL 12,53 100 1.253,00

0037 REATOR VAPOR DE
SODIO EXT AFP 220V
70W

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

DEMAPE DEMAPE 56,29 600 33.774,00

0038 RELÉ FOTOELETRICO
INSTANTANEO

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

EXATRON EXATRON 13,86 2.000 27.720,00

0039 LUMINÁRIA PRA POSTE
ABERTA PADRÃO
CELPA

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

OLIVO OLIVO 104,46 500 52.230,00

0040 ARAME GALVANIZADO
ROLO COM 1K

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

BELGO BELGO 24,44 20 488,80

0041 CONECTOR PARALELO
10 MM

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

INTELLI INTELLI 6,23 500 3.115,00

0042 POSTE DE CONCRETO
10X150

0,00 30 0,00

0043 ALICATE UNIVERSAL
GERDORIO

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

KALA KALA 36,30 10 363,00

0044 POSTE DE CONCRETO
7X150

0,00 20 0,00

0045 LÂMPADA DE LED
OVOIDE 32W

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

OUROLUX OUROLUX 32,76 800 26.208,00

0046 LÂMPADA DE LED
OVOIDE 59W

MM DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
E INSTALAÇÃO EIRELI

LÂMPADA DE LED
OVOIDE 59W

G-LIGHT 25,00 1.500 37.500,00
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0047 LUMINARIA FECHADA
PADRÃO CELPA

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

OZLI OZLI 110,48 200 22.096,00

0048 CAIXA REFLETORA 400
WATTS

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

OLIVO OLIVO 65,04 100 6.504,00

0049 LAMPADA VAPOR
METÁLICA 100W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-MT100W E27 SANLIGHT 23,70 350 8.295,00

0050 LAMPADA VAPOR
METALICA 70W

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

SL-MT70W SANLIGHT 20,70 300 6.210,00

0051 REATOR VAPOR
METALICO 100W

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

SAMA SAMA 88,22 250 22.055,00

0052 REATOR VAPOR
METALICO 70W

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

SAMA SAMA 73,78 150 11.067,00

0053 CABO MULTIPLEXADO
3X10

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

CMR CMR 5,34 1.200 6.408,00

0054 CABO MULTIPLEXADO
2X10

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

CMR CMR 3,08 1.000 3.080,00

0055 CABO MILTIPLEXADO
4X50

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

CMR CMR 29,44 500 14.720,00

0056 CABO DE COBRE 10MM ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

10MM LIG CABOS 5,80 2.500 14.500,00

0057 LUMINÁRIA DE LED 150
WATS BIVOLT

LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED
LTDA

S -150W BRISA LED 238,30 300 71.490,00

0058 LUMINARIA SOLAR
PARA ILUMINAÇÃO
PUBLICA 120W 6500K

LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED
LTDA

S - 120W BRISA LED 306,60 150 45.990,00

0059 CABO DE COBRE
16.0MM MT 1KV

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

energy energy 12,20 700 8.540,00

0060 CABO DE COBRE 25MM
1KV

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

25MM LIG CABOS 17,40 500 8.700,00

0061 CAIXA PADRÃO
POLIFASICA

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

TAF TAF 113,20 50 5.660,00

0062 DISJUNTOR BIPOLAR
30 AMP.

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 27,09 50 1.354,50

0063 DISJUNTOR BIPOLAR
40 AMP.

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 29,60 50 1.480,00

0064 DISJUNTOR BIPOLAR
50A

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 28,98 35 1.014,30

0065 DISJUNTOR BIPOLAR
100 AMP

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 83,95 12 1.007,40

0066 CAIXA DE
DISTRIBUIÇÃO P/06
DIJUNTORES FERRO

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

GOMES GOMES 35,85 50 1.792,50

0067 TUBO ELETRODUTO 1" J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

COFLEX COFLEX 16,91 250 4.227,50

0068 TUBO ELETRODUTO
1.1/2"

0,00 250 0,00

0069 LUMINARIA DE LED DE
250 WATS

LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED
LTDA

S - 250W BRISA LED 330,00 50 16.500,00

0070 REATOR VAPOR DE
MERCURIO 125W

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

SAMA SAMA 91,59 70 6.411,30

0071 TUBO ELETRODUTO 3/4 J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

COFLEX COFLEX 10,50 60 630,00

0072 PARAFUSO MAQUINA
200

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

GBL GBL 7,84 150 1.176,00

0073 POSTE DE FERRO 8X8 -
6 METROS

0,00 35 0,00

0074 DISJUNTOR TRIPOLAR
125 AMPERES

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 150,79 15 2.261,85

0075 DISJUNTOR TRIPOLAR
125AMP CAIXA
MOLDADA

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

LUKMA LUKMA 419,42 15 6.291,30

0076 LAMPADA DE LED 40
WATS

MM DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS ELÉTRICOS
E INSTALAÇÃO EIRELI

LAMPADA DE LED 40
WATS

G-LIGHT 24,80 700 17.360,00

0077 LAMPADA DE LED 80
WATS

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

avant avant 90,00 600 54.000,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - BRAÇO PARA LUMINARIA FECHADA PADRÃO CELPA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:03:30

USICROM USICROM 200 R$ 250,00 R$ 50.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:34

SILVA SILVA 200 R$ 319,00 R$ 63.800,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

BRAÇO PARA
LUMINARIA
FECHADA

NEW LUX 200 R$ 189,00 R$ 37.800,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

BCU3,0/48,3MM JRC 200 R$ 166,56 R$ 33.312,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:31:13

2.000MM OLIVO 200 R$ 330,00 R$ 66.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:03:59

Olivo Olivo 200 R$ 87,00 R$ 17.400,00 Sim

0002 - FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

LUKMA LUKMA 60 R$ 35,09 R$ 2.105,40 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

FITA ISOLANTE
ALTA TENSÃO

FOXLUX 60 R$ 18,00 R$ 1.080,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

FI1105 DECORLUX 60 R$ 25,30 R$ 1.518,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:31:33

19MMX10MT NORTON 60 R$ 33,00 R$ 1.980,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:05:37

3M 3M 60 R$ 45,00 R$ 2.700,00 Sim

0003 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 100W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:03:52

FORTEC FORTEC 600 R$ 100,00 R$ 60.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

SAMA SAMA 600 R$ 122,98 R$ 73.788,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
DE SODIO EXT
AFP 220V 100W

DEMAPE 600 R$ 116,00 R$ 69.600,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:03

goodlux goodlux 600 R$ 1.000,00 R$ 600.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVS100AEPT JRC 600 R$ 98,91 R$ 59.346,00 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:31:53

100W INTRAL 600 R$ 131,00 R$ 78.600,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:06:04

Demape Demape 600 R$ 136,00 R$ 81.600,00 Sim

0004 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 150W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:04:12

FORTEC FORTEC 300 R$ 110,00 R$ 33.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

SAMA SAMA 300 R$ 158,90 R$ 47.670,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
DE SODIO EXT
AFP 220V 150W

DEMAPE 300 R$ 138,00 R$ 41.400,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:03

goodlux goodlux 300 R$ 1.000,00 R$ 300.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVS150AEPT JRC 300 R$ 116,67 R$ 35.001,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:32:16

150W INTRAL 300 R$ 105,50 R$ 31.650,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:06:23

Demape Demape 300 R$ 198,00 R$ 59.400,00 Sim

0005 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 250W.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:04:32

FORTEC FORTEC 300 R$ 120,00 R$ 36.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

SAMA SAMA 300 R$ 174,13 R$ 52.239,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
DE SODIO EXT
AFP 220V 250W

DEMAPE 300 R$ 156,00 R$ 46.800,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:04

goodlux goodlux 300 R$ 1.000,00 R$ 300.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVS250AEPT JRC 300 R$ 129,71 R$ 38.913,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
10:17:12

250W INTRAL 300 R$ 217,80 R$ 65.340,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:06:48

Intral Intral 300 R$ 226,00 R$ 67.800,00 Sim

0006 - REATOR VAPOR METALICO EXT AFP 220 V 250W.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:04:57

FORTEC FORTEC 250 R$ 128,00 R$ 32.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

SAMA SAMA 250 R$ 174,13 R$ 43.532,50 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
METALICO EXT
AFP 220 V 250W

DEMAPE 250 R$ 156,00 R$ 39.000,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:04

goodlux goodlux 250 R$ 1.000,00 R$ 250.000,00 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVMT250AEPT JRC 250 R$ 129,71 R$ 32.427,50 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
10:18:25

250W ITRAL 250 R$ 215,00 R$ 53.750,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:07:13

Demape Demape 250 R$ 270,00 R$ 67.500,00 Sim

0007 - REATOR VAPOR METALICO EXT AFP 220V 400W.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:05:16

FORTEC FORTEC 150 R$ 150,00 R$ 22.500,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

SAMA SAMA 150 R$ 198,77 R$ 29.815,50 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
METALICO EXT
AFP 220V 400W

DEMAPE 150 R$ 177,00 R$ 26.550,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:04

goodlux goodlux 150 R$ 1.000,00 R$ 150.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVMT400AEPT JRC 150 R$ 173,71 R$ 26.056,50 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
10:19:15

400W INTRAL 150 R$ 246,50 R$ 36.975,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:07:40

Demape Demape 150 R$ 342,00 R$ 51.300,00 Sim

0008 - RODANIA DE LOUÇA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

GERMER GERMER 100 R$ 8,53 R$ 853,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

RODANIA DE
LOUÇA

GERMER 100 R$ 14,00 R$ 1.400,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

72X72 GERMER 100 R$ 10,34 R$ 1.034,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:33:04

ROLDANA FOXLUX 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:08:06

Germer Germer 100 R$ 7,34 R$ 734,00 Sim

0009 - CABO MULTPLEXADO 3X16
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
14:18:37

CMR CMR 1.500 R$ 10,00 R$ 15.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:36

CMR CMR 1.500 R$ 11,28 R$ 16.920,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:07:43

MULTIPLEX
3X16MM

LIG CABOS 1.500 R$ 10,90 R$ 16.350,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO
MULTPLEXADO
3X16

CRM 1.500 R$ 12,00 R$ 18.000,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:04

neocable neocable 1.500 R$ 1.000,00 R$ 1.500.000,00 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

2X1X16+16MM LAMESA 1.500 R$ 13,51 R$ 20.265,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:33:25

3X16MM CMR 1.500 R$ 19,00 R$ 28.500,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:08:33

Cooperfio Cooperfio 1.500 R$ 9,90 R$ 14.850,00 Sim

0010 - BASE PARA RELE.,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
14:18:53

EXATRON EXATRON 700 R$ 13,00 R$ 9.100,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:36

EXATRON EXATRON 700 R$ 11,28 R$ 7.896,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:08:15

FIXA ENCOMELE 700 R$ 11,50 R$ 8.050,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

BASE PARA
RELE

FOXLUX 700 R$ 13,50 R$ 9.450,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

FIXA TECNOLINSA 700 R$ 8,58 R$ 6.006,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:33:43

BASE P/ RELE EXATRON 700 R$ 19,50 R$ 13.650,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:08:52

Cooperfio Cooperfio 700 R$ 0,58 R$ 406,00 Sim

0011 - ALICATE AMPERIMETRO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:36

WORKER WORKER 6 R$ 156,20 R$ 937,20 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

ALICATE
AMPERIMETRO

FORCELINE 6 R$ 78,50 R$ 471,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

ET-3200 MINIPA 6 R$ 297,00 R$ 1.782,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:34:12

ALICATE MINIPA 6 R$ 170,00 R$ 1.020,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:09:22

Minipa Minipa 6 R$ 225,00 R$ 1.350,00 Sim

0012 - ALICATE DE REGULAGEM GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:36

TRAMONTINA TRAMONTINA 10 R$ 98,84 R$ 988,40 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

ALICATE DE
REGULAGEM
GRANDE

FERTAK 10 R$ 10,00 R$ 100,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

15" EDA 10 R$ 222,20 R$ 2.222,00 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:34:28

ALICATE TRAMONTINA 10 R$ 190,00 R$ 1.900,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:09:41

Vonder Vonder 10 R$ 436,00 R$ 4.360,00 Sim

0013 - ARAMAÇÃO PRA UMA RODANIA REFORÇADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:36

GBL GBL 50 R$ 28,49 R$ 1.424,50 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

ARAMAÇÃO PRA
UMA RODANIA
REFORÇADA

ORCA 50 R$ 23,50 R$ 1.175,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

3/16X1 ROMAGNOLE 50 R$ 39,38 R$ 1.969,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:34:49

ARMAÇÃO
ROLDALNA

AURORENSE 50 R$ 34,00 R$ 1.700,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:10:04

Olivo Olivo 50 R$ 35,00 R$ 1.750,00 Sim

0014 - BOCAL E 27 PORCELANA SIMPLES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:07:19

MEGATRON MEGATRON 500 R$ 4,50 R$ 2.250,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:36

DECORLUX DECORLUX 500 R$ 3,41 R$ 1.705,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:08:52

SL-E27 SANLIGHT 500 R$ 6,50 R$ 3.250,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

BOCAL E 27
PORCELANA
SIMPLES

FERTAK 500 R$ 4,50 R$ 2.250,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

MT2313 DECORLUX 500 R$ 2,86 R$ 1.430,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:35:09

E-27 FOXLUX 500 R$ 7,00 R$ 3.500,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:10:33

Germer Germer 500 R$ 4,50 R$ 2.250,00 Sim

0015 - BOCAL E 40 DE LOUÇA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

06/09/2022 -
17:07:40

MEGATRON MEGATRON 500 R$ 13,00 R$ 6.500,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:35

DECORLUX DECORLUX 500 R$ 15,13 R$ 7.565,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:09:17

SL-E40 SANLIGHT 500 R$ 12,30 R$ 6.150,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

BOCAL E 40 DE
LOUÇA

BRASFORT 500 R$ 13,50 R$ 6.750,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

MT2403 DECORLUX 500 R$ 13,20 R$ 6.600,00 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:35:27

E-40 FOXLUX 500 R$ 10,55 R$ 5.275,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:10:52

Germer Germer 500 R$ 9,75 R$ 4.875,00 Sim

0016 - CABO FLEXIVEL DE COBRE ENCAPADO 2,5 MM C/100
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:39:16

CABO FLEXIVEL
DE COBRE
ENCAPADO 2,5
MM

LIGCABOS 5.000 R$ 249,00 R$ 1.245.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:37

VATHISA VATHISA 5.000 R$ 2,77 R$ 13.850,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:11:24

FLEX 2,5MM LIG CABOS 5.000 R$ 3,50 R$ 17.500,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:27:25

MEGATRON MEGATRON 5.000 R$ 2,00 R$ 10.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO FLEX.DE
COBRE ENC 2,5
MM C/100

MASTER CABOS 5.000 R$ 3,20 R$ 16.000,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:04

energy energy 5.000 R$ 1.000,00 R$ 5.000.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

750V ENERGY 5.000 R$ 256,65 R$ 1.283.250,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:36:18

2,5MM SIL 5.000 R$ 3,20 R$ 16.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:11:14

Nambei Nambei 5.000 R$ 275,00 R$ 1.375.000,00 Sim

0017 - CABO FLEXIVEL DE COBRE ENCAPADO 4 MM C/100M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:39:52

CABO FLEXIVEL
DE COBRE
ENCAPADO 4 MM

LIGCABOS 5.000 R$ 349,00 R$ 1.745.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:37

VATHISA VATHISA 5.000 R$ 4,49 R$ 22.450,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:10:58

FLEX 4,0MM LIG CABOS 5.000 R$ 4,50 R$ 22.500,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:27:45

MEGATRON MEGATRON 5.000 R$ 2,80 R$ 14.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO FLEX. DE
COBRE ENC 4
MM C/100M

MASTER CABOS 5.000 R$ 2,50 R$ 12.500,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

energy energy 5.000 R$ 1.000,00 R$ 5.000.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

750V ENERGY 5.000 R$ 439,67 R$ 2.198.350,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:36:28

4,0MM SIL 5.000 R$ 5,40 R$ 27.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:11:37

Nambei Nambei 5.000 R$ 442,00 R$ 2.210.000,00 Sim

0018 - CABO MULTIPLEXADO 4X25
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:40:32

CABO
MULTIPLEXADO
4X25

LIGCABOS 500 R$ 31,00 R$ 15.500,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:37

CMR CMR 500 R$ 20,35 R$ 10.175,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:28:37

MEGATRON MEGATRON 500 R$ 14,00 R$ 7.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO
MULTIPLEXADO
4X25

CRM 500 R$ 19,99 R$ 9.995,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

neocable neocable 500 R$ 500,00 R$ 250.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

3X1X25+25MM LAMESA 500 R$ 27,72 R$ 13.860,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:36:49

4X25MM CMR 500 R$ 17,70 R$ 8.850,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:12:04

GUAXUCABOX GUAXUCABOX 500 R$ 24,00 R$ 12.000,00 Sim

0019 - CHAVE DE FENDA GRANDE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:37

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 13,75 R$ 275,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CHAVE DE
FENDA GRANDE

FERTAK 20 R$ 9,99 R$ 199,80 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:37:12

FENDA WORKER 20 R$ 18,00 R$ 360,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:12:26

LOYAL LOYAL 20 R$ 13,00 R$ 260,00 Sim

0020 - CHAVE DE FENDA PEQUENA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:37

TRAMONTINA TRAMONTINA 10 R$ 5,72 R$ 57,20 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CHAVE DE
FENDA
PEQUENA

FERTAK 10 R$ 5,99 R$ 59,90 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:37:28

FENDA WORKER 10 R$ 9,00 R$ 90,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:12:45

GEDORE GEDORE 10 R$ 9,70 R$ 97,00 Sim

0021 - CHAVE PHILIPS GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:38

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 16,17 R$ 323,40 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CHAVE PHILIPS
GRANDE

FERTAK 20 R$ 9,99 R$ 199,80 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:37:52

PHILIPS WORKER 20 R$ 14,90 R$ 298,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:13:10

MTX MTX 20 R$ 14,00 R$ 280,00 Sim

0022 - CHAVE PHILIPS PEQUENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:38

TRAMONTINA TRAMONTINA 10 R$ 7,48 R$ 74,80 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CHAVE PHILIPS
PEQUENA

FERTAK 10 R$ 5,99 R$ 59,90 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:38:08

PHILIPS WORKER 10 R$ 11,00 R$ 110,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:13:40

GEDORE GEDORE 10 R$ 9,90 R$ 99,00 Sim

0023 - CONECTOR PERFURANTE 10 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:38

INTELLI INTELLI 800 R$ 12,49 R$ 9.992,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:12:09

CDP70 SANLIGHT 800 R$ 12,90 R$ 10.320,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:29:05

CONIMEL CONIMEL 800 R$ 10,00 R$ 8.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CONECTOR
PERFURANTE 10
MM

INCESA 800 R$ 16,00 R$ 12.800,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

CDP-70 INTELLI 800 R$ 11,33 R$ 9.064,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:38:24

10MM INTELLI 800 R$ 14,00 R$ 11.200,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:14:01

INTELLI INTELLI 800 R$ 14,20 R$ 11.360,00 Sim

0024 - CONECTOR PERFURANTE 25 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:38

INTELLI INTELLI 400 R$ 21,78 R$ 8.712,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:12:42

25MM INTELLI 400 R$ 22,20 R$ 8.880,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:29:30

CONIMEL CONIMEL 400 R$ 11,00 R$ 4.400,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CONECTOR
PERFURANTE 25
MM

INCESA 400 R$ 25,00 R$ 10.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

C DP-120-120 INTELLI 400 R$ 41,80 R$ 16.720,00 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:38:50

25MM INTELLI 400 R$ 21,70 R$ 8.680,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:14:44

INTELLI INTELLI 400 R$ 37,00 R$ 14.800,00 Sim

0025 - ESCADA DE FIBRA 7 METROS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:39

IMPE IMPE 3 R$ 2.513,50 R$ 7.540,50 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

ESCADA DE
FIBRA 7 METROS

ALUMASA 3 R$ 750,00 R$ 2.250,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

EAFD-23 SINTESE 3 R$ 2.065,80 R$ 6.197,40 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:39:12

7 METROS SINTESIS 3 R$ 1.050,00 R$ 3.150,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:15:04

IMPE IMPE 3 R$ 1.960,00 R$ 5.880,00 Sim

0026 - FITA ISOLANTE COMUM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:39

LUKMA LUKMA 150 R$ 7,92 R$ 1.188,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:13:19

20MT SIBRATEC 150 R$ 10,00 R$ 1.500,00 Sim

Marcelo Simoni me 04.664.811/0001-
48

09/09/2022 -
09:04:22

plastic plastic 150 R$ 50,00 R$ 7.500,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:29:58

KRONA KRONA 150 R$ 10,00 R$ 1.500,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

FITA ISOLANTE
COMUM

TRAMONTINA 150 R$ 4,99 R$ 748,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

13.10.18 SOPRANO 150 R$ 7,74 R$ 1.161,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:39:36

19MMX20MT NORTON 150 R$ 3,95 R$ 592,50 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:15:23

3m 3m 150 R$ 6,24 R$ 936,00 Sim

0027 - LAMPADA VAPOR TUBOLAR 150W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TECNO INDUSTRIAL E
COMERCIAL EIRELI

03.764.895/0001-
29

01/09/2022 -
15:50:07

LVS150 DEMAPE 500 R$ 100,00 R$ 50.000,00 Sim

ECOLUMEN
SOLUCOES
ELETRICAS LTDA

43.118.032/0001-
07

06/09/2022 -
13:53:45

LT150W LENUTLUX 500 R$ 35,00 R$ 17.500,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:39

OUROLUX OUROLUX 500 R$ 43,56 R$ 21.780,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:15:19

SL-T150W SANLIGHT 500 R$ 28,00 R$ 14.000,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:30:27

DEMAPE DEMAPE 500 R$ 35,00 R$ 17.500,00 Sim
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SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR TUBOLAR
150W

AVANT 500 R$ 52,00 R$ 26.000,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR TUBOLAR
150W

G-LIGHT 500 R$ 36,14 R$ 18.070,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

SOT DEMAPE 500 R$ 37,31 R$ 18.655,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:39:57

150W DEMAPE 500 R$ 54,50 R$ 27.250,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:15:51

EMPALUX EMPALUX 500 R$ 52,00 R$ 26.000,00 Sim

0028 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 100W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TECNO INDUSTRIAL E
COMERCIAL EIRELI

03.764.895/0001-
29

01/09/2022 -
15:50:31

LVS100 DEMAPE 1.000 R$ 100,00 R$ 100.000,00 Sim

ECOLUMEN
SOLUCOES
ELETRICAS LTDA

43.118.032/0001-
07

06/09/2022 -
13:54:38

LT100W LENUTLUX 1.000 R$ 35,00 R$ 35.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:39

DEMAPE DEMAPE 1.000 R$ 45,38 R$ 45.380,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:17:25

SL-T100W SANLIGHT 1.000 R$ 25,00 R$ 25.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR DE
SODIO TUBOLAR
100W

AVANT 1.000 R$ 42,00 R$ 42.000,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
14:19:31

DEMAPE DEMAPE 1.000 R$ 35,00 R$ 35.000,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR DE
SODIO TUBOLAR
100W

G-LIGHT 1.000 R$ 32,51 R$ 32.510,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

SOT DEMAPE 1.000 R$ 32,96 R$ 32.960,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:40:19

100W AVANT 1.000 R$ 47,00 R$ 47.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:16:13

Avant Avant 1.000 R$ 37,00 R$ 37.000,00 Sim

0029 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 250W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TECNO INDUSTRIAL E
COMERCIAL EIRELI

03.764.895/0001-
29

01/09/2022 -
15:50:48

LVS250 DEMAPE 500 R$ 100,00 R$ 50.000,00 Sim

ECOLUMEN
SOLUCOES
ELETRICAS LTDA

43.118.032/0001-
07

06/09/2022 -
13:55:33

ST250W SUNTEC 500 R$ 37,90 R$ 18.950,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:40

OUROLUX OUROLUX 500 R$ 50,77 R$ 25.385,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:18:17

SL-T250W SANLIGHT 500 R$ 29,50 R$ 14.750,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR DE
SODIO TUBOLAR
250W

AVANT 500 R$ 59,00 R$ 29.500,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
14:19:51

DEMAPE DEMAPE 500 R$ 70,00 R$ 35.000,00 Sim
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MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR DE
SODIO TUBOLAR
250W

G-LIGHT 500 R$ 40,97 R$ 20.485,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

SOT DEMAPE 500 R$ 39,38 R$ 19.690,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:40:37

250W AVANT 500 R$ 53,80 R$ 26.900,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:17:18

Avant Avant 500 R$ 48,00 R$ 24.000,00 Sim

0030 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 70W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TECNO INDUSTRIAL E
COMERCIAL EIRELI

03.764.895/0001-
29

01/09/2022 -
15:51:07

LVS70 DEMAPE 750 R$ 100,00 R$ 75.000,00 Sim

ECOLUMEN
SOLUCOES
ELETRICAS LTDA

43.118.032/0001-
07

06/09/2022 -
13:56:11

LT70W LENUTLUX 750 R$ 31,30 R$ 23.475,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:40

DEMAPE DEMAPE 750 R$ 30,14 R$ 22.605,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:19:23

SL-T70W SANLIGHT 750 R$ 20,00 R$ 15.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR DE
SODIO TUBOLAR
70W

AVANT 750 R$ 32,00 R$ 24.000,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
14:20:15

DEMAPE DEMAPE 750 R$ 35,00 R$ 26.250,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR DE
SODIO TUBOLAR
70W

G-LIGHT 750 R$ 19,32 R$ 14.490,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

LAVSE27TB70 GLIGHT 750 R$ 26,18 R$ 19.635,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
12:40:58

70W AVANT 750 R$ 35,00 R$ 26.250,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:17:41

Avant Avant 750 R$ 30,00 R$ 22.500,00 Sim

0031 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TECNO INDUSTRIAL E
COMERCIAL EIRELI

03.764.895/0001-
29

01/09/2022 -
15:51:35

LVM250 DEMAPE 350 R$ 100,00 R$ 35.000,00 Sim

ECOLUMEN
SOLUCOES
ELETRICAS LTDA

43.118.032/0001-
07

06/09/2022 -
13:56:38

MHT250W WLUX 350 R$ 56,50 R$ 19.775,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:39

DEMAPE DEMAPE 350 R$ 46,04 R$ 16.114,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:20:49

SL-MT250W SANLIGHT 350 R$ 32,00 R$ 11.200,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:32:08

DEMAPE DEMAPE 350 R$ 55,00 R$ 19.250,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR
METALICO
TUBOLAR 250W

AVANT 350 R$ 59,00 R$ 20.650,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR
METALICO
TUBOLAR 250W

G-LIGHT 350 R$ 42,44 R$ 14.854,00 Não
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

MQT DEMAPE 350 R$ 52,78 R$ 18.473,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:36:57

250W AVANT 350 R$ 61,00 R$ 21.350,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:18:08

Avant Avant 350 R$ 64,00 R$ 22.400,00 Sim

0032 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TECNO INDUSTRIAL E
COMERCIAL EIRELI

03.764.895/0001-
29

01/09/2022 -
15:51:49

LVM400 DEMAPE 300 R$ 100,00 R$ 30.000,00 Sim

ECOLUMEN
SOLUCOES
ELETRICAS LTDA

43.118.032/0001-
07

06/09/2022 -
13:57:10

MHT400W WLUX 300 R$ 59,00 R$ 17.700,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:39

OUROLUX OUROLUX 300 R$ 65,56 R$ 19.668,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:21:26

SL-MT400W SANLIGHT 300 R$ 35,00 R$ 10.500,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:32:31

DEMAPE DEMAPE 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR
METALICO
TUBOLAR 400W

AVANT 300 R$ 89,99 R$ 26.997,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR
METALICO
TUBOLAR 400W

G-LIGHT 300 R$ 50,40 R$ 15.120,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

MQT DEMAPE 300 R$ 57,40 R$ 17.220,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:37:19

400W AVANT 300 R$ 63,50 R$ 19.050,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:19:18

Avant Avant 300 R$ 71,00 R$ 21.300,00 Sim

0033 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 1000W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:40

DEMAPE DEMAPE 60 R$ 248,60 R$ 14.916,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:22:21

SL-MT1000W SANLIGHT 60 R$ 159,40 R$ 9.564,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:34:17

DEMAPE DEMAPE 60 R$ 55,00 R$ 3.300,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR
METALICO
TUBOLAR 1000W

AVANT 60 R$ 102,00 R$ 6.120,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR
METALICO
TUBOLAR 1000W

G-LIGHT 60 R$ 184,34 R$ 11.060,40 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

MQT DEMAPE 60 R$ 417,78 R$ 25.066,80 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:37:42

1.000W KIAN 60 R$ 177,00 R$ 10.620,00 Sim
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ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:19:45

OUROLUX OUROLUX 60 R$ 209,00 R$ 12.540,00 Sim

0034 - LAMPADA VAPOR DE MERCURIO HPL-N 125W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:40

LUZ SOLAR LUZ SOLAR 400 R$ 99,00 R$ 39.600,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:34:49

DEMAPE DEMAPE 400 R$ 50,00 R$ 20.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR DE
MERCURIO HPL-
N 125W

AVANT 400 R$ 49,99 R$ 19.996,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:38:11

HPL-N 125W PHILIPS 400 R$ 72,00 R$ 28.800,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:20:09

Avant Avant 400 R$ 32,00 R$ 12.800,00 Sim

0035 - LUVA ELETRICISTA EMBORRACHADA BAIXA TENSÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:40

ORION ORION 4 R$ 601,26 R$ 2.405,04 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LUVA ELET.
EMBORRACHADA
BAIXA TENSÃO

ORYON 4 R$ 480,00 R$ 1.920,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

2,5KV CLASSE 00 ORION 4 R$ 400,40 R$ 1.601,60 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:06:49

500V ORION 4 R$ 399,00 R$ 1.596,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:20:32

ORION ORION 4 R$ 556,00 R$ 2.224,00 Sim

0036 - PARAFUSO MAQUINA 300
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:41

GBL GBL 100 R$ 19,47 R$ 1.947,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

PARAFUSO
MAQUINA 300

ROMAGNOLE 100 R$ 22,00 R$ 2.200,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

M-16X300 ROMAGNOLE 100 R$ 24,31 R$ 2.431,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:38:37

300MM DMP 100 R$ 32,00 R$ 3.200,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:20:54

OLIVO OLIVO 100 R$ 26,00 R$ 2.600,00 Sim

0037 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 70W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:41

SAMA SAMA 600 R$ 115,94 R$ 69.564,00 Sim
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PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:35:18

DEMAPE DEMAPE 600 R$ 80,00 R$ 48.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
DE SODIO EXT
AFP 220V 70W

DEMAPE 600 R$ 68,00 R$ 40.800,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

goodlux goodlux 600 R$ 1.000,00 R$ 600.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVS70AEPT JRC 600 R$ 94,38 R$ 56.628,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:09:39

SODIO 70W INTRAL 600 R$ 124,90 R$ 74.940,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:21:15

DEMAPE DEMAPE 600 R$ 72,00 R$ 43.200,00 Sim

0038 - RELÉ FOTOELETRICO INSTANTANEO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:41

EXATRON EXATRON 2.000 R$ 21,78 R$ 43.560,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:36:21

DEMAPE DEMAPE 2.000 R$ 19,00 R$ 38.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

RELÉ
FOTOELETRICO
INSTANTANEO

EXATRON 2.000 R$ 26,00 R$ 52.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

NF EXATRON 2.000 R$ 21,78 R$ 43.560,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:39:04

BIVOLT MG 2.000 R$ 38,00 R$ 76.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:21:32

Exatron Exatron 2.000 R$ 31,00 R$ 62.000,00 Sim

0039 - LUMINÁRIA PRA POSTE ABERTA PADRÃO CELPA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:41

OLIVO OLIVO 500 R$ 129,25 R$ 64.625,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:37:08

DEMAPE DEMAPE 500 R$ 180,00 R$ 90.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LUMINÁRIA PRA
POSTE ABERTA
PADRÃO CELPA

LEVILUX 500 R$ 72,00 R$ 36.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

LP1 E27 JRC 500 R$ 65,78 R$ 32.890,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:39:25

ABERTA E-40 4LUZ 500 R$ 138,00 R$ 69.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:21:54

OLIVO OLIVO 500 R$ 105,00 R$ 52.500,00 Sim

0040 - ARAME GALVANIZADO ROLO COM 1K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:42

BELGO BELGO 20 R$ 39,60 R$ 792,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

ARAME
GALVANIZADO
ROLO COM 1K

BELGO 20 R$ 89,90 R$ 1.798,00 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:39:49

BWG 18 BELGO 20 R$ 25,40 R$ 508,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:22:15

GERDAU GERDAU 20 R$ 28,90 R$ 578,00 Sim

0041 - CONECTOR PARALELO 10 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:42

INTELLI INTELLI 500 R$ 9,79 R$ 4.895,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CONECTOR
PARALELO 10
MM

BETEL 500 R$ 6,99 R$ 3.495,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

CF-208 FERRARI 500 R$ 6,38 R$ 3.190,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:40:18

10MM INCESA 500 R$ 11,30 R$ 5.650,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:22:43

INTELLI INTELLI 500 R$ 9,60 R$ 4.800,00 Sim

0042 - POSTE DE CONCRETO 10X150
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

POSTE DE
CONCRETO
10X150

BARBOSA &
BARBOSA

30 R$ 999,00 R$ 29.970,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

DT 10/150 PRE NORTE 30 R$ 3.190,00 R$ 95.700,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:12:25

10X150 BARBOSA 30 R$ 1.400,00 R$ 42.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:23:07

PRENORTE PRENORTE 30 R$ 1.580,00 R$ 47.400,00 Sim

0043 - ALICATE UNIVERSAL GERDORIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:42

KALA KALA 10 R$ 36,30 R$ 363,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

ALICATE
UNIVERSAL
GERDORIO

FERTAK 10 R$ 14,99 R$ 149,90 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:41:11

UNIVERSAL TRAMONTINA 10 R$ 37,00 R$ 370,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:23:30

GEDORE GEDORE 10 R$ 79,00 R$ 790,00 Sim

0044 - POSTE DE CONCRETO 7X150
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

POSTE DE
CONCRETO
7X150

BARBOSA &
BARBOSA

20 R$ 890,00 R$ 17.800,00 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

DT 7/150 PRE NORTE 20 R$ 2.035,00 R$ 40.700,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:13:24

7X150 BARBOSA 20 R$ 1.100,00 R$ 22.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:23:51

PRENORTE PRENORTE 20 R$ 1.349,00 R$ 26.980,00 Sim

0045 - LÂMPADA DE LED OVOIDE 32W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:44

OUROLUX OUROLUX 800 R$ 50,38 R$ 40.304,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:37:42

DEMAPE DEMAPE 800 R$ 20,00 R$ 16.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LÂMPADA DE
LED OVOIDE 32W

AVANT 800 R$ 36,90 R$ 29.520,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

TKL225 / 40W TASCHIBRA 800 R$ 46,11 R$ 36.888,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:42:01

32W AVANT 800 R$ 33,40 R$ 26.720,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:24:14

Avant Avant 800 R$ 39,00 R$ 31.200,00 Sim

0046 - LÂMPADA DE LED OVOIDE 59W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:44

OUROLUX OUROLUX 1.500 R$ 226,55 R$ 339.825,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:38:04

DEMAPE DEMAPE 1.500 R$ 60,00 R$ 90.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LÂMPADA DE
LED OVOIDE 59W

AVANT 1.500 R$ 72,00 R$ 108.000,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LÂMPADA DE
LED OVOIDE 59W

G-LIGHT 1.500 R$ 27,47 R$ 41.205,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

T120 GLIGHT 1.500 R$ 94,38 R$ 141.570,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:42:21

59W AVANT 1.500 R$ 58,00 R$ 87.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:24:34

Avant Avant 1.500 R$ 85,00 R$ 127.500,00 Sim

0047 - LUMINARIA FECHADA PADRÃO CELPA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:44

OZLI OZLI 200 R$ 442,20 R$ 88.440,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:38:28

DEMAPE DEMAPE 200 R$ 120,00 R$ 24.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LUMINARIA
FECHADA
PADRÃO CELPA

LEVILUX 200 R$ 98,00 R$ 19.600,00 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

LP1 E27
FECHADA

JRC 200 R$ 153,78 R$ 30.756,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:42:47

FECHADA E-40 OLIVO 200 R$ 110,00 R$ 22.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:25:03

OLIVO OLIVO 200 R$ 329,00 R$ 65.800,00 Sim

0048 - CAIXA REFLETORA 400 WATTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:44

OLIVO OLIVO 100 R$ 101,64 R$ 10.164,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CAIXA
REFLETORA 400
WATTS

LEVILUX 100 R$ 76,90 R$ 7.690,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RLE400 SPOTLUX 100 R$ 105,60 R$ 10.560,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:43:07

400W AVANT 100 R$ 359,00 R$ 35.900,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:25:23

OLIVO OLIVO 100 R$ 94,00 R$ 9.400,00 Sim

0049 - LAMPADA VAPOR METÁLICA 100W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:44

DEMAPE DEMAPE 350 R$ 67,98 R$ 23.793,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:24:14

SL-MT100W E27 SANLIGHT 350 R$ 55,00 R$ 19.250,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:38:59

DEMAPE DEMAPE 350 R$ 50,00 R$ 17.500,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR
METÁLICA 100W

AVANT 350 R$ 62,00 R$ 21.700,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

METAL PREMIUM AVANT 350 R$ 48,36 R$ 16.926,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:43:36

100W AVANT 350 R$ 66,00 R$ 23.100,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:25:45

AVANT AVANT 350 R$ 74,00 R$ 25.900,00 Sim

0050 - LAMPADA VAPOR METALICA 70W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:45

OUROLUX OUROLUX 300 R$ 51,04 R$ 15.312,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:25:14

SL-MT70W SANLIGHT 300 R$ 27,80 R$ 8.340,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:39:20

DEMAPE DEMAPE 300 R$ 60,00 R$ 18.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LAMPADA
VAPOR
METALICA 70W

AVANT 300 R$ 52,00 R$ 15.600,00 Sim
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MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA
VAPOR
METALICA 70W

G-LIGHT 300 R$ 34,35 R$ 10.305,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

LAVMTE27TB70 GLIGHT 300 R$ 43,98 R$ 13.194,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:43:53

70W AVANT 300 R$ 46,00 R$ 13.800,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:26:07

AVANT AVANT 300 R$ 50,00 R$ 15.000,00 Sim

0051 - REATOR VAPOR METALICO 100W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:45

SAMA SAMA 250 R$ 122,98 R$ 30.745,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:39:51

DEMAPE DEMAPE 250 R$ 120,00 R$ 30.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
METALICO 100W

DEMAPE 250 R$ 114,00 R$ 28.500,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

goodlux goodlux 250 R$ 1.000,00 R$ 250.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVMT100AEPT JRC 250 R$ 98,91 R$ 24.727,50 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:17:33

100W INTRAL 250 R$ 159,50 R$ 39.875,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:26:36

DEMAPE DEMAPE 250 R$ 135,00 R$ 33.750,00 Sim

0052 - REATOR VAPOR METALICO 70W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:45

SAMA SAMA 150 R$ 115,94 R$ 17.391,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:40:17

DEMAPE DEMAPE 150 R$ 100,00 R$ 15.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

REATOR VAPOR
METALICO 70W

DEMAPE 150 R$ 74,00 R$ 11.100,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

goodlux goodlux 150 R$ 1.000,00 R$ 150.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVMT70AEPT JRC 150 R$ 94,38 R$ 14.157,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:17:59

70W INTRAL 150 R$ 148,50 R$ 22.275,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:27:04

DEMAPE DEMAPE 150 R$ 107,00 R$ 16.050,00 Sim

0053 - CABO MULTIPLEXADO 3X10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:45:45

CABO
MULTIPLEXADO
3X10

LIGCABOS 1.200 R$ 7,70 R$ 9.240,00 Sim
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J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:45

CMR CMR 1.200 R$ 7,70 R$ 9.240,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:26:11

MULTIPLEX 3X10 LIG CABOS 1.200 R$ 10,00 R$ 12.000,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:40:41

CMR CMR 1.200 R$ 10,00 R$ 12.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO
MULTIPLEXADO
3X10

CONDUMAX 1.200 R$ 8,69 R$ 10.428,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

neocable neocable 1.200 R$ 500,00 R$ 600.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

2X1X10+10MM LAMESA 1.200 R$ 8,58 R$ 10.296,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:44:46

3X10MM CMR 1.200 R$ 14,00 R$ 16.800,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:27:29

GUAXUCABOS GUAXUCABOS 1.200 R$ 7,99 R$ 9.588,00 Sim

0054 - CABO MULTIPLEXADO 2X10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:46:13

CABO
MULTIPLEXADO
2X10

LIGCABOS 1.000 R$ 6,49 R$ 6.490,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:46

CMR CMR 1.000 R$ 4,84 R$ 4.840,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:26:37

MULTIPLEX 2X10 LIG CABOS 1.000 R$ 7,20 R$ 7.200,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:41:03

CMR CMR 1.000 R$ 8,00 R$ 8.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO
MULTIPLEXADO
2X10

CONDUMAX 1.000 R$ 4,70 R$ 4.700,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

neocable neocable 1.000 R$ 500,00 R$ 500.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

1X1X10+10MM LAMESA 1.000 R$ 5,90 R$ 5.900,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:45:06

2X10MM CMR 1.000 R$ 6,00 R$ 6.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:27:51

GUAXUCABOS GUAXUCABOS 1.000 R$ 5,00 R$ 5.000,00 Sim

0055 - CABO MILTIPLEXADO 4X50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:46

CMR CMR 500 R$ 36,74 R$ 18.370,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:41:31

CMR CMR 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO
MILTIPLEXADO
4X50

CONDUMAX 500 R$ 9,70 R$ 4.850,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

neocable neocable 500 R$ 500,00 R$ 250.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

3X1X50+50MM LAMESA 500 R$ 55,11 R$ 27.555,00 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:45:33

4X50MM CMR 500 R$ 48,00 R$ 24.000,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:28:20

GUAXUCABOS GUAXUCABOS 500 R$ 55,00 R$ 27.500,00 Sim

0056 - CABO DE COBRE 10MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:46:56

CABO DE COBRE
10MM

LIGCABOS 2.500 R$ 7,99 R$ 19.975,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

VATHISA VATHISA 2.500 R$ 11,22 R$ 28.050,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:27:28

10MM LIG CABOS 2.500 R$ 11,30 R$ 28.250,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:41:59

CMR CMR 2.500 R$ 8,90 R$ 22.250,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO DE COBRE
10MM

MASTER CABOS 2.500 R$ 19,80 R$ 49.500,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

energy energy 2.500 R$ 1.500,00 R$ 3.750.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

750V ENERGY 2.500 R$ 11,24 R$ 28.100,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:45:58

10MM SIL 2.500 R$ 13,50 R$ 33.750,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:28:39

NAMBEI NAMBEI 2.500 R$ 10,90 R$ 27.250,00 Sim

0057 - LUMINÁRIA DE LED 150 WATS BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

RG LED RG LED 300 R$ 527,12 R$ 158.136,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

09/09/2022 -
08:36:35

48LHP150FO00 ELGIN 300 R$ 315,64 R$ 94.692,00 Sim

Marcelo Simoni me 04.664.811/0001-
48

09/09/2022 -
09:10:04

led led 300 R$ 1.000,00 R$ 300.000,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:42:24

DEMAPE DEMAPE 300 R$ 240,00 R$ 72.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LUMINÁRIA DE
LED 150 WATS
BIVOLT

ARCO IRES 300 R$ 420,00 R$ 126.000,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LUMINÁRIA DE
LED 150 WATS
BIVOLT

G-LIGHT 300 R$ 912,43 R$ 273.729,00 Não

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

SMD MBLED 300 R$ 481,80 R$ 144.540,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:46:51

150W ILUMATIC 300 R$ 351,00 R$ 105.300,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:29:01

AVANT AVANT 300 R$ 1.342,00 R$ 402.600,00 Sim

LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED
LTDA

45.839.264/0001-
71

12/09/2022 -
08:16:22

S -150W BRISA LED 300 R$ 1.200,00 R$ 360.000,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 27 de 282

0058 - LUMINARIA SOLAR PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 120W 6500K
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

LUZ SOLAR LUZ SOLAR 150 R$ 660,00 R$ 99.000,00 Sim

Marcelo Simoni me 04.664.811/0001-
48

09/09/2022 -
09:10:23

led led 150 R$ 1.000,00 R$ 150.000,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:43:01

DEMAPE DEMAPE 150 R$ 350,00 R$ 52.500,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

LUM. SOLAR
PARA ILUM. PUB.
120W 6500K

ARCO IRES 150 R$ 320,00 R$ 48.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

LUMA PERFECT LED 150 R$ 923,78 R$ 138.567,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:47:13

120W JACK LED 150 R$ 388,00 R$ 58.200,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:29:27

JNG JNG 150 R$ 312,00 R$ 46.800,00 Sim

LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED
LTDA

45.839.264/0001-
71

12/09/2022 -
08:16:12

S - 120W BRISA LED 150 R$ 1.200,00 R$ 180.000,00 Sim

0059 - CABO DE COBRE 16.0MM MT 1KV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:47:47

CABO DE COBRE
16.0MM MT 1KV

SINTENAX 700 R$ 23,30 R$ 16.310,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

NAMBEI NAMBEI 700 R$ 22,55 R$ 15.785,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:28:13

16MM LIG CABOS 700 R$ 18,00 R$ 12.600,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:45:37

MEGATRON MEGATRON 700 R$ 13,80 R$ 9.660,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO DE COBRE
16.0MM MT 1KV

COBRECOM 700 R$ 18,99 R$ 13.293,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:05

energy energy 700 R$ 100,00 R$ 70.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

1KV ENERGY 700 R$ 17,67 R$ 12.369,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:47:36

16MM SIL 700 R$ 28,00 R$ 19.600,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:29:49

NAMBEI NAMBEI 700 R$ 19,90 R$ 13.930,00 Sim

0060 - CABO DE COBRE 25MM 1KV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREPROT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA

37.485.649/0001-
50

08/09/2022 -
13:48:10

CABO DE COBRE
25MM 1KV

SINTENAX 500 R$ 32,00 R$ 16.000,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

NAMBEI NAMBEI 500 R$ 32,89 R$ 16.445,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:28:42

25MM LIG CABOS 500 R$ 26,50 R$ 13.250,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:46:02

MEGATRON MEGATRON 500 R$ 20,00 R$ 10.000,00 Sim
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SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CABO DE COBRE
25MM 1KV

COBRECOM 500 R$ 22,00 R$ 11.000,00 Sim

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:06

energy energy 500 R$ 100,00 R$ 50.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

1KV ENERGY 500 R$ 27,83 R$ 13.915,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:21:09

25MM SIL 500 R$ 29,50 R$ 14.750,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:30:09

NAMBEI NAMBEI 500 R$ 28,90 R$ 14.450,00 Sim

0061 - CAIXA PADRÃO POLIFASICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

TAF TAF 50 R$ 249,70 R$ 12.485,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

CAIXA PADRÃO
POLIFASICA

ANDALUZ 50 R$ 76,00 R$ 3.800,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

CMD3 TAF 50 R$ 299,90 R$ 14.995,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:48:17

POLIFASICA TAF 50 R$ 113,00 R$ 5.650,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:30:32

TAF TAF 50 R$ 180,00 R$ 9.000,00 Sim

0062 - DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

LUKMA LUKMA 50 R$ 40,65 R$ 2.032,50 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:46:40

ELGIN ELGIN 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

DISJUNTOR
BIPOLAR 30 AMP

SOPRANO 50 R$ 36,00 R$ 1.800,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

ASM SOPRANO 50 R$ 85,25 R$ 4.262,50 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:48:41

BIP 30A STECK 50 R$ 50,00 R$ 2.500,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:30:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 42,00 R$ 2.100,00 Sim

0063 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:47

LUKMA LUKMA 50 R$ 45,54 R$ 2.277,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:47:05

ELGIN ELGIN 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

DISJUNTOR
BIPOLAR 40 AMP

SOPRANO 50 R$ 42,00 R$ 2.100,00 Sim
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ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

ASM SOPRANO 50 R$ 92,49 R$ 4.624,50 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:48:59

BIP 40A STECK 50 R$ 50,00 R$ 2.500,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:31:18

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 42,00 R$ 2.100,00 Sim

0064 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:33

LUKMA LUKMA 35 R$ 45,54 R$ 1.593,90 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

09/09/2022 -
08:36:35

52A001032050 -
2p/50A

ELGIN 35 R$ 39,05 R$ 1.366,75 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:47:28

ELGIN ELGIN 35 R$ 39,00 R$ 1.365,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

DISJUNTOR
BIPOLAR 50A

SOPRANO 35 R$ 48,00 R$ 1.680,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

ASM SOPRANO 35 R$ 92,49 R$ 3.237,15 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:49:25

BIP 50A STECK 35 R$ 63,00 R$ 2.205,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:31:47

TRAMONTINA TRAMONTINA 35 R$ 42,00 R$ 1.470,00 Sim

0065 - DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:33

LUKMA LUKMA 12 R$ 130,74 R$ 1.568,88 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

09/09/2022 -
08:36:35

52A001032100 -
2p/100A

ELGIN 12 R$ 109,59 R$ 1.315,08 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:47:52

ELGIN ELGIN 12 R$ 39,00 R$ 468,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

DISJUNTOR
BIPOLAR 100
AMP

SOPRANO 12 R$ 68,00 R$ 816,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

ASM SOPRANO 12 R$ 112,16 R$ 1.345,92 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
11:23:39

BIP 100A STECK 12 R$ 194,00 R$ 2.328,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:32:16

TRAMONTINA TRAMONTINA 12 R$ 435,00 R$ 5.220,00 Sim

0066 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/06 DIJUNTORES FERRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:33

GOMES GOMES 50 R$ 48,40 R$ 2.420,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

61 GOMES 50 R$ 66,57 R$ 3.328,50 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:49:56

METAL P/ 06 DISJ LEGRAND 50 R$ 89,00 R$ 4.450,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:32:36

BRUM BRUM 50 R$ 350,00 R$ 17.500,00 Sim

0067 - TUBO ELETRODUTO 1"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:33

COFLEX COFLEX 250 R$ 22,50 R$ 5.625,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:48:15

DALPLAST DALPLAST 250 R$ 18,00 R$ 4.500,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

TUBO
ELETRODUTO 1"

KRONA 250 R$ 34,00 R$ 8.500,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

ER100P ELETROMAX 250 R$ 21,38 R$ 5.345,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:50:12

1 AMANCO 250 R$ 23,00 R$ 5.750,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:32:55

TIGRE TIGRE 250 R$ 19,70 R$ 4.925,00 Sim

0068 - TUBO ELETRODUTO 1.1/2"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:33

COFLEX COFLEX 250 R$ 44,11 R$ 11.027,50 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:48:39

DALPLAST DALPLAST 250 R$ 29,00 R$ 7.250,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:19

TUBO
ELETRODUTO
1.1/2"

KRONA 250 R$ 39,99 R$ 9.997,50 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

ER112P ELETROMAX 250 R$ 33,53 R$ 8.382,50 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:50:29

1.1/2 TIGRE 250 R$ 26,00 R$ 6.500,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:33:21

TIGRE TIGRE 250 R$ 34,00 R$ 8.500,00 Sim

0069 - LUMINARIA DE LED DE 250 WATS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:34

RG LED RG LED 50 R$ 1.177,00 R$ 58.850,00 Sim

Marcelo Simoni me 04.664.811/0001-
48

09/09/2022 -
09:10:49

led led 50 R$ 1.000,00 R$ 50.000,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:49:05

LUZ SOLLAR LUZ SOLLAR 50 R$ 350,00 R$ 17.500,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

LUMINARIA DE
LED DE 250
WATS

ARCO IRES 50 R$ 898,00 R$ 44.900,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

SMD MBLED 50 R$ 1.095,60 R$ 54.780,00 Sim
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NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:50:48

240W ILUMATIC 50 R$ 357,00 R$ 17.850,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:33:45

avant avant 50 R$ 1.524,00 R$ 76.200,00 Sim

LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED
LTDA

45.839.264/0001-
71

12/09/2022 -
08:17:55

S - 250W BRISA LED 50 R$ 1.200,00 R$ 60.000,00 Sim

0070 - REATOR VAPOR DE MERCURIO 125W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:34

SAMA SAMA 70 R$ 116,60 R$ 8.162,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

REATOR VAPOR
DE MERCURIO
125W

DEMAPE 70 R$ 119,00 R$ 8.330,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

RVM125AEPT JRC 70 R$ 92,31 R$ 6.461,70 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:51:12

125W INTRAL 70 R$ 107,00 R$ 7.490,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:34:05

avant avant 70 R$ 110,00 R$ 7.700,00 Sim

0071 - TUBO ELETRODUTO 3/4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:34

COFLEX COFLEX 60 R$ 16,50 R$ 990,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

TUBO
ELETRODUTO 3/4

KRONA 60 R$ 18,00 R$ 1.080,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:51:39

3/4 FORTLEV 60 R$ 36,00 R$ 2.160,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:34:35

TIGRE TIGRE 60 R$ 15,40 R$ 924,00 Sim

0072 - PARAFUSO MAQUINA 200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:34

GBL GBL 150 R$ 12,32 R$ 1.848,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

PARAFUSO
MAQUINA 200

ROMAGNOLE 150 R$ 18,00 R$ 2.700,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

M-16X200 ROMAGNOLE 150 R$ 16,06 R$ 2.409,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:51:57

200MM DMP 150 R$ 22,00 R$ 3.300,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:34:56

demape demape 150 R$ 22,00 R$ 3.300,00 Sim

0073 - POSTE DE FERRO 8X8 - 6 METROS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:49:47

USICROM USICROM 35 R$ 2.500,00 R$ 87.500,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

POSTE DE
FERRO 8X8 - 6
METROS

DIVERSO 35 R$ 599,00 R$ 20.965,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

PR6MT JRC 35 R$ 1.977,58 R$ 69.215,30 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:52:21

8X8CMX6MT SINOBRAS 35 R$ 533,00 R$ 18.655,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:35:28

allpostes allpostes 35 R$ 505,00 R$ 17.675,00 Sim

0074 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:34

LUKMA LUKMA 15 R$ 211,04 R$ 3.165,60 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

09/09/2022 -
08:36:35

52A001033125 -
3p/125A

ELGIN 15 R$ 181,70 R$ 2.725,50 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:50:06

GE GE 15 R$ 420,00 R$ 6.300,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

DISJUNTOR
TRIPOLAR 125
AMPERES

SOPRANO 15 R$ 169,00 R$ 2.535,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

SHB-H SOPRANO 15 R$ 393,10 R$ 5.896,50 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:52:40

125A GE 15 R$ 230,00 R$ 3.450,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:35:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 15 R$ 341,00 R$ 5.115,00 Sim

0075 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125AMP CAIXA MOLDADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:48

LUKMA LUKMA 15 R$ 510,95 R$ 7.664,25 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

09/09/2022 -
08:36:35

52A001033125 -
3p/125A

ELGIN 15 R$ 181,70 R$ 2.725,50 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:50:29

GE GE 15 R$ 420,00 R$ 6.300,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

DISJUNTOR
TRIPOLAR
125AMP CAIXA
MOLDADA

SOPRANO 15 R$ 169,00 R$ 2.535,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

DLJ250-E SOPRANO 15 R$ 429,46 R$ 6.441,90 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:52:56

125A CX
MOLDADA

GE 15 R$ 500,00 R$ 7.500,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:36:13

TRAMONTINA TRAMONTINA 15 R$ 438,00 R$ 6.570,00 Sim

0076 - LAMPADA DE LED 40 WATS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:48

EMPALUX EMPALUX 700 R$ 60,83 R$ 42.581,00 Sim

ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS
ELETRICOS

33.584.641/0001-
90

08/09/2022 -
22:29:31

40W AVANT 700 R$ 65,00 R$ 45.500,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

09/09/2022 -
08:36:35

48LSB40FLD00 ELGIN 700 R$ 70,20 R$ 49.140,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:50:52

ELGIN ELGIN 700 R$ 50,00 R$ 35.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

LAMPADA DE
LED 40 WATS

AVANT 700 R$ 57,00 R$ 39.900,00 Sim

MM DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

11.089.351/0001-
37

09/09/2022 -
16:50:51

LAMPADA DE
LED 40 WATS

G-LIGHT 700 R$ 38,08 R$ 26.656,00 Não

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

36.673.446/0001-
24

09/09/2022 -
17:43:06

elgin elgin 700 R$ 500,00 R$ 350.000,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

TKL225 / 40W TASCHIBRA 700 R$ 48,36 R$ 33.852,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:53:16

40W TASCHIBRA 700 R$ 54,00 R$ 37.800,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:36:43

avant avant 700 R$ 67,00 R$ 46.900,00 Sim

0077 - LAMPADA DE LED 80 WATS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

08/09/2022 -
16:59:48

OUROLUX OUROLUX 600 R$ 311,30 R$ 186.780,00 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

09/09/2022 -
08:36:35

48LHP80FO000 ELGIN 600 R$ 247,90 R$ 148.740,00 Sim

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

40.854.018/0001-
75

09/09/2022 -
09:51:20

ELGIN ELGIN 600 R$ 100,00 R$ 60.000,00 Sim

SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA

46.723.257/0001-
72

09/09/2022 -
12:03:20

LAMPADA DE
LED 80 WATS

AVANT 600 R$ 176,00 R$ 105.600,00 Sim

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

00.226.324/0001-
42

10/09/2022 -
09:17:51

COD 12726 KIAN 600 R$ 261,58 R$ 156.948,00 Sim

NFX DO BRASIL
COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO,
SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

13.005.544/0001-
98

10/09/2022 -
13:53:44

80W AVANT 600 R$ 127,00 R$ 76.200,00 Sim

ELETROMAIS
ELETRICA
AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

24.895.396/0001-
40

11/09/2022 -
02:37:13

avant avant 600 R$ 100,00 R$ 60.000,00 Sim

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

Marcelo Simoni me 04.664.811/0001-48 365 dias

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.226.324/0001-42 60 dias

TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI 03.764.895/0001-29 60 dias

J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME 21.254.778/0001-05 60 dias

MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI 11.089.351/0001-37 60 dias

ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS 33.584.641/0001-90 60 dias

J.LAVANDOSKI FERRAGENS 36.673.446/0001-24 60 dias

EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 37.485.649/0001-50 60 dias

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 60 dias

NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI 13.005.544/0001-98 60 dias
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ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA 43.118.032/0001-07 60 dias

ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI 24.895.396/0001-40 90 dias

LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA 45.839.264/0001-71 60 dias

PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA 40.854.018/0001-75 60 dias

SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA 46.723.257/0001-72 60 dias

Lances Enviados
0001 - BRAÇO PARA LUMINARIA FECHADA PADRÃO CELPA
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:03:30 250,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:34 319,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 189,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 166,56 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:31:13 330,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:03:59 87,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:19:09 94,64 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:19:34 86,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:20:41 86,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:21:33 86,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:22:07 85,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:22:45 85,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:23:19 84,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:23:42 249,67 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:24:12 84,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:24:29 83,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:25:32 83,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:25:46 82,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0002 - FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19MMX10M.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:35 35,09 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 18,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 25,30 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93, neste sentido tendo em vista ao principio da
Isonomia e Principio da Igualdade e principio da vinculação, vejamos;
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:27:48

10/09/2022 - 12:31:33 33,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:05:37 45,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27

12/09/2022 - 09:17:45 17,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27

12/09/2022 - 09:19:42 17,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:20:45 17,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27
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12/09/2022 - 09:21:42 17,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:22:05 16,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93, neste sentido tendo em vista ao principio da
Isonomia e Principio da Igualdade e principio da vinculação, vejamos;
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:27:48

12/09/2022 - 09:22:12 16,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27

12/09/2022 - 09:22:50 16,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 40 de 282

12/09/2022 - 09:23:21 15,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93, neste sentido tendo em vista ao principio da
Isonomia e Principio da Igualdade e principio da vinculação, vejamos;
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:27:48

12/09/2022 - 09:23:30 15,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27

12/09/2022 - 09:23:47 24,83 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:24:12 14,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93, neste sentido tendo em vista ao principio da
Isonomia e Principio da Igualdade e principio da vinculação, vejamos;
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:27:48

12/09/2022 - 09:24:18 14,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:24:34 13,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27
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12/09/2022 - 09:24:49 13,81 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93, neste sentido tendo em vista ao principio da
Isonomia e Principio da Igualdade e principio da vinculação, vejamos;
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:27:48

12/09/2022 - 09:25:38 13,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:25:49 13,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27

12/09/2022 - 09:27:07 13,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:27:17 12,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:27
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12/09/2022 - 09:28:49 12,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0003 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 100W
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:03:52 100,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:35 122,98 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 116,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:03 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 98,91 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:31:53 131,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:06:04 136,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:16:16 98,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:17:57 97,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55
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12/09/2022 - 09:19:50 97,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:20:51 97,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:21:51 97,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:22:11 95,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:22:17 94,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55
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12/09/2022 - 09:22:57 94,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:23:26 90,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:23:35 89,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:23:51 88,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:24:18 75,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:24:22 79,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55
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12/09/2022 - 09:24:25 74,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:24:40 74,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:24:54 68,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:25:09 78,26 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:25:10 67,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:25:32 55,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 09:25:46 54,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:25:54 54,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:26:01 52,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:26:27 52,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:27:14 51,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:27:22 50,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:29:01 50,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:30:59 48,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:31:29 47,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:31:43 47,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55
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12/09/2022 - 09:32:35 47,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:32:50 46,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:33:53 89,96 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:33:55 46,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:34:12 46,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55
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12/09/2022 - 09:35:36 45,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:36:11 45,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:37:05 44,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:30 43,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55
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12/09/2022 - 09:38:20 42,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:39:16 41,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:39:47 40,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:39:57 39,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:40:23 135,20 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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12/09/2022 - 09:41:06 39,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:41:30 39,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:26:55

12/09/2022 - 09:43:12 39,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0004 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 150W
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:04:12 110,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:35 158,90 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 138,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:03 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 116,67 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:32:16 105,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:06:23 198,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:16:25 105,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:18:20 104,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:19:57 104,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:20:59 104,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:21:58 103,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:22:17 100,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:22:21 98,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:23:03 98,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:23:34 95,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:23:39 94,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:23:55 103,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:24:22 90,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:24:34 89,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:24:45 88,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:24:58 75,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:25:14 74,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:25:36 65,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:25:55 64,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:26:06 62,10 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:26:10 61,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:27:21 60,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:27:29 59,70 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:29:09 59,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:31:06 58,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:31:37 57,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:31:53 57,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:32:29 57,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:32:54 56,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:33:57 91,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:34:02 56,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:34:20 55,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:35:45 54,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:36:15 54,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:12 53,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:34 52,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:38:27 51,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:39:21 50,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:53 50,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:40:03 49,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:40:10 197,00 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

0005 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 250W.
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:04:32 120,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:35 174,13 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 156,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:04 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 129,71 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 10:17:12 217,80 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:06:48 226,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20

12/09/2022 - 09:16:34 119,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:18:26 118,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20
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12/09/2022 - 09:20:04 118,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:21:05 118,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20

12/09/2022 - 09:22:12 117,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:22:23 100,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:22:28 117,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20
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12/09/2022 - 09:22:37 98,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20

12/09/2022 - 09:23:10 98,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:23:43 92,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:23:47 91,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20

12/09/2022 - 09:24:02 116,41 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:24:29 85,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 09:24:41 84,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:24:48 83,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20

12/09/2022 - 09:25:05 75,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:25:18 74,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20

12/09/2022 - 09:25:44 69,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 09:26:07 68,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:26:31 68,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:20

12/09/2022 - 09:27:28 65,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

15/09/2022 - 15:02:37 69,62 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0006 - REATOR VAPOR METALICO EXT AFP 220 V 250W.
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:04:57 128,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:35 174,13 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 156,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:04 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 129,71 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 10:18:25 215,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:07:13 270,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45
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12/09/2022 - 09:16:43 127,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:18:34 126,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45

12/09/2022 - 09:20:11 126,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:21:10 126,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45
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12/09/2022 - 09:22:30 125,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:22:34 115,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:22:41 114,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45

12/09/2022 - 09:23:17 113,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:23:48 95,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:23:51 112,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45

12/09/2022 - 09:23:59 94,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45

12/09/2022 - 09:24:15 111,45 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:24:35 90,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:24:48 89,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:24:52 88,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45

12/09/2022 - 09:25:10 75,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:25:22 74,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45

12/09/2022 - 09:25:50 69,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:26:18 68,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:26:36 68,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:27:45
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12/09/2022 - 09:27:37 65,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

15/09/2022 - 15:03:35 92,80 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0007 - REATOR VAPOR METALICO EXT AFP 220V 400W.
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:05:16 150,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:35 198,77 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 177,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:04 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 173,71 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 10:19:15 246,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:07:40 342,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07

12/09/2022 - 09:16:55 149,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:18:51 148,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07
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12/09/2022 - 09:20:20 148,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:21:15 148,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07

12/09/2022 - 09:22:41 125,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:22:48 124,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07

12/09/2022 - 09:23:25 124,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 75 de 282

12/09/2022 - 09:23:54 115,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:24:03 114,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07

12/09/2022 - 09:24:17 147,30 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:24:40 102,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:24:56 100,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:25:02 99,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07
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12/09/2022 - 09:25:15 95,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:25:26 94,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07

12/09/2022 - 09:25:55 92,40 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:26:27 92,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:26:40 91,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:07
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12/09/2022 - 09:27:42 90,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

15/09/2022 - 15:04:19 138,95 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0008 - RODANIA DE LOUÇA
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:35 8,53 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 14,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 10,34 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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10/09/2022 - 12:33:04 25,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:08:06 7,34 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:26

12/09/2022 - 09:17:31 7,10 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:18:59 6,90 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:26

12/09/2022 - 09:20:26 6,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:21:21 6,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:26
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12/09/2022 - 09:22:48 6,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:22:51 5,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:26

12/09/2022 - 09:23:35 5,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:24:07 5,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:26

12/09/2022 - 09:24:24 5,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:25:03 5,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:25:29 4,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:26

12/09/2022 - 09:26:36 4,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:26:43 4,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:26
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12/09/2022 - 09:27:51 4,10 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0009 - CABO MULTPLEXADO 3X16
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:36 11,28 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:07:43 10,90 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 12,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 14:18:37 10,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 17:43:04 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 13,51 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:33:25 19,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:08:33 9,90 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 009, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:49

12/09/2022 - 09:17:50 9,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:19:06 9,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 009, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:49

12/09/2022 - 09:19:22 9,10 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 83 de 282

12/09/2022 - 09:20:33 8,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:21:26 8,40 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 009, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:49

12/09/2022 - 09:22:59 7,40 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:23:42 7,10 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:24:12 6,90 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 009, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:49
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12/09/2022 - 09:24:33 7,18 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:25:16 6,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:25:36 6,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 009, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:49

12/09/2022 - 09:26:42 6,10 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:26:48 5,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 009, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:28:49

12/09/2022 - 09:27:37 6,68 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0010 - BASE PARA RELE.,
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:36 11,28 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:08:15 11,50 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 13,50 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 14:18:53 13,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 8,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:33:43 19,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:08:52 0,58 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:19:49 5,59 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:23:06 4,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 09:24:18 8,00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0011 - ALICATE AMPERIMETRO.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:36 156,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 78,50 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 297,00 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:34:12 170,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:09:22 225,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:31:07 162,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:33:12 78,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:13 77,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:35:04 77,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:35:51 76,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:36:20 75,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:37:18 75,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:37 74,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0012 - ALICATE DE REGULAGEM GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:36 98,84 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 10,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 89 de 282

10/09/2022 - 09:17:51 222,20 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:34:28 190,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:09:41 436,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:31:14 122,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:33:23 9,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:25 9,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:35:09 9,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:35:57 9,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:36:25 8,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:27 8,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:42 8,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0013 - ARAMAÇÃO PRA UMA RODANIA REFORÇADA
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:36 28,49 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 23,50 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 39,38 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:34:49 34,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:10:04 35,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:31:23 21,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 09:31:48 21,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:33:27 20,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:33:42 20,45 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:33:52 20,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:09 19,94 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:34:33 19,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:34:49 18,55 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:35:13 18,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:36:04 17,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:36:34 17,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:50 16,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:11 16,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:33 15,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:37:48 14,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0014 - BOCAL E 27 PORCELANA SIMPLES
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:07:19 4,50 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:36 3,41 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:08:52 6,50 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 4,50 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 2,86 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:35:09 7,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:10:33 4,50 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:26:09 2,55 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 09:30:30 2,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:30:54 2,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:31:34 1,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:31:59 1,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:33:34 1,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:33:50 2,17 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:34:00 4,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

0015 - BOCAL E 40 DE LOUÇA
Data Valor CNPJ Situação

06/09/2022 - 17:07:40 13,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:35 15,13 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:09:17 12,30 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 13,50 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 13,20 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:35:27 10,55 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:10:52 9,75 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:26:18 9,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 09:30:42 9,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:31:02 8,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:31:45 7,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:32:03 7,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:32:44 6,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:32:58 6,60 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 09:33:36 6,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:33:39 6,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:33:55 9,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:34:02 12,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:34:02 5,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:35:19 5,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:13 5,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:36:38 4,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:37:40 4,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:52 3,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:05 3,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:39:26 3,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:40:01 2,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:40:07 2,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0016 - CABO FLEXIVEL DE COBRE ENCAPADO 2,5 MM C/100
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:39:16 249,00 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:37 2,77 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:11:24 3,50 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:27:25 2,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 3,20 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:04 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 256,65 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:36:18 3,20 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:11:14 275,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:26:52 1,34 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 09:31:55 140,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:33:46 1,10 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:04 1,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:34:05 1,79 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

0017 - CABO FLEXIVEL DE COBRE ENCAPADO 4 MM C/100M
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:39:52 349,00 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:37 4,49 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:10:58 4,50 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:27:45 2,80 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 2,50 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 439,67 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:36:28 5,40 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:11:37 442,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:27:14 2,30 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:32:07 240,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:33:12 2,10 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:33:58 1,90 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0018 - CABO MULTIPLEXADO 4X25
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:40:32 31,00 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:37 20,35 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:28:37 14,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 19,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 500,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 27,72 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:36:49 17,70 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:12:04 24,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:28:00 17,50 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03
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12/09/2022 - 09:32:15 15,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:34:00 13,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:34:03 13,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:10 13,53 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:34:26 13,04 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:35:25 12,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:35:35 13,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

0019 - CHAVE DE FENDA GRANDE.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:37 13,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 9,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 12:37:12 18,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:12:26 13,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:01 9,59 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:34:48 9,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:35:03 8,77 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:35:43 8,50 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:40 8,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:15 7,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:49 7,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:37:58 7,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:39:17 6,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:39:31 6,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:40:10 6,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:40:24 5,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0020 - CHAVE DE FENDA PEQUENA.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:37 5,72 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 5,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 12:37:28 9,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:12:45 9,70 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0020, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:17

12/09/2022 - 09:34:53 5,40 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0020, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:17

12/09/2022 - 09:35:09 4,95 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:35:50 4,70 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0020, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:17

12/09/2022 - 09:36:05 4,04 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:36:33 3,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:36:47 3,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0020, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:17

12/09/2022 - 09:37:03 3,64 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:37:56 3,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:38:03 2,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0020, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:17

12/09/2022 - 09:39:25 2,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:39:37 2,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0020, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:17
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12/09/2022 - 09:40:17 2,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0021 - CHAVE PHILIPS GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:38 16,17 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 9,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 12:37:52 14,90 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:13:10 14,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0021, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:47

12/09/2022 - 09:37:23 9,70 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0021, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:47
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12/09/2022 - 09:38:04 9,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:38:16 9,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0021, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:47

12/09/2022 - 09:39:31 8,60 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:39:42 8,40 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0021, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:29:47
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12/09/2022 - 09:40:39 8,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:42:01 13,23 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0022 - CHAVE PHILIPS PEQUENA
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:38 7,48 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 5,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 12:38:08 11,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:13:40 9,90 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:38:13 5,70 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:39:38 5,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:40:13 5,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:40:48 5,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:42:01 4,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:43:19 4,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 113 de 282

0023 - CONECTOR PERFURANTE 10 MM
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:38 12,49 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:12:09 12,90 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:29:05 10,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 16,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 11,33 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:38:24 14,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:14:01 14,20 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:10 9,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:36:15 9,79 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:38:27 9,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:39:17 8,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:39:48 8,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:59 7,90 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:40:18 7,70 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:40:31 7,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:40:40 6,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:40:53 7,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:41:49 6,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:42:05 7,95 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:43:26 5,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:45:02 5,60 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:45:45 5,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0024 - CONECTOR PERFURANTE 25 MM
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:38 21,78 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:12:42 22,20 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:29:30 11,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0024, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:40:25
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09/09/2022 - 12:03:19 25,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 41,80 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:38:50 21,70 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:14:44 37,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0024, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:30:12

12/09/2022 - 09:38:33 10,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0024, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:30:12
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12/09/2022 - 09:39:24 22,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:42:02 21,05 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:43:33 10,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0025 - ESCADA DE FIBRA 7 METROS
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:39 2.513,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 750,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 2.065,80 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:39:12 1.050,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:15:04 1.960,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0025, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:30:34

12/09/2022 - 09:38:42 748,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0025, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:30:34

12/09/2022 - 09:39:34 1.268,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:42:02 1.959,13 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:43:46 740,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:44:13 739,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0025, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:30:34

12/09/2022 - 09:45:17 720,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

22/09/2022 - 14:49:12 1.066,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0026 - FITA ISOLANTE COMUM
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:39 7,92 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:13:19 10,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:04:22 50,00 (proposta) 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

09/09/2022 - 09:29:58 10,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 4,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 7,74 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:39:36 3,95 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:15:23 6,24 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0026, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:30:57

12/09/2022 - 09:34:58 4,30 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:36:29 4,79 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:38:49 3,70 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0026, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:30:57
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12/09/2022 - 09:39:48 4,22 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:42:02 5,87 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:43:51 3,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:43:57 3,99 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

0027 - LAMPADA VAPOR TUBOLAR 150W
Data Valor CNPJ Situação

01/09/2022 - 15:50:07 100,00 (proposta) 03.764.895/0001-29 - TECNO
INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI

Válido

06/09/2022 - 13:53:45 35,00 (proposta) 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:39 43,56 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:15:19 28,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:30:27 35,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 52,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 36,14 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 37,31 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:39:57 54,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:15:51 52,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:10 27,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:42 27,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:36:04 27,30 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:26 27,10 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:36:35 26,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:36:41 26,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:36:51 25,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:03 25,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:38:01 24,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:38:10 24,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:38:28 23,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:38:47 23,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:38:54 22,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:05 20,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:39:56 19,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:40:10 19,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:40:21 18,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:40:38 18,60 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:41:05 18,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:41:39 18,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:41:58 17,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:42:06 17,50 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:42:14 17,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:43:04 17,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0028 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 100W
Data Valor CNPJ Situação

01/09/2022 - 15:50:31 100,00 (proposta) 03.764.895/0001-29 - TECNO
INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI

Válido

06/09/2022 - 13:54:38 35,00 (proposta) 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:39 45,38 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:17:25 25,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 42,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 14:19:31 35,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 16:50:51 32,51 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 32,96 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:40:19 47,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:16:13 37,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:19 24,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:38 33,21 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:36:44 24,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:36:56 23,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:36:59 23,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:08 22,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:37:37 21,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:37:56 21,50 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:38:40 21,30 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:38:52 21,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:39:00 20,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:08 20,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:39:19 19,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:39:45 19,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:40:02 17,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:40:17 17,40 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:40:51 17,20 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:41:08 17,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:41:21 16,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:42:19 16,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:42:31 16,40 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:42:44 16,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:44:36 16,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0029 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 250W
Data Valor CNPJ Situação

01/09/2022 - 15:50:48 100,00 (proposta) 03.764.895/0001-29 - TECNO
INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI

Válido

06/09/2022 - 13:55:33 37,90 (proposta) 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:40 50,77 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:18:17 29,50 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 59,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 14:19:51 70,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 16:50:51 40,97 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 39,38 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:40:37 53,80 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:17:18 48,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:34:39 29,30 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:45 47,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:36:48 29,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:37:04 28,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:37:08 28,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:17 27,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:37:27 27,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:37:46 26,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:38:57 25,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:39:04 24,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:11 23,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:39:28 22,70 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:39:47 22,50 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:40:09 21,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:40:28 20,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:41:02 19,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:41:13 19,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:41:29 19,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:42:51 18,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:44:40 18,40 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0030 - LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBOLAR 70W
Data Valor CNPJ Situação

01/09/2022 - 15:51:07 100,00 (proposta) 03.764.895/0001-29 - TECNO
INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI

Válido

06/09/2022 - 13:56:11 31,30 (proposta) 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:40 30,14 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:19:23 20,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 32,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 14:20:15 35,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 16:50:51 19,32 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 26,18 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 12:40:58 35,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:17:41 30,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:36:53 19,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:37:16 18,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:37:31 18,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:37:34 18,30 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:37:39 17,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:01 17,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:39:08 16,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:15 16,50 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido
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12/09/2022 - 09:39:34 16,30 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:39:43 16,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:40:02 15,65 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:40:15 15,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:40:15 14,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:40:21 13,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:41:12 13,60 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:41:18 13,40 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:41:36 13,20 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:41:48 13,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:42:27 12,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:42:43 12,60 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

0031 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250W
Data Valor CNPJ Situação

01/09/2022 - 15:51:35 100,00 (proposta) 03.764.895/0001-29 - TECNO
INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI

Válido

06/09/2022 - 13:56:38 56,50 (proposta) 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:39 46,04 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:20:49 32,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:32:08 55,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 59,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 42,44 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 52,78 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:36:57 61,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:18:08 64,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:47:20 33,21 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:47:41 32,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:48:04 31,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:48:28 31,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:48:54 31,30 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:51:00 31,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 09:51:32 30,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:51:35 30,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:51:46 30,30 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:54:08 28,10 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:54:45 27,70 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:55:17 27,84 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:55:33 29,87 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:55:59 28,25 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido
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12/09/2022 - 09:56:04 27,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:56:31 27,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:57:43 26,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:58:36 26,40 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0032 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W
Data Valor CNPJ Situação

01/09/2022 - 15:51:49 100,00 (proposta) 03.764.895/0001-29 - TECNO
INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI

Válido

06/09/2022 - 13:57:10 59,00 (proposta) 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

08/09/2022 - 16:59:39 65,56 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:21:26 35,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:32:31 70,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 89,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 50,40 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 57,40 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:37:19 63,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:19:18 71,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:47:37 47,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:48:14 34,60 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:48:41 34,30 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:49:00 34,10 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:51:10 33,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 09:51:49 33,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:52:06 33,06 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:54:13 30,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:54:54 30,20 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:55:42 47,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:56:07 30,00 43.118.032/0001-07 - ECOLUMEN
SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:56:36 29,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 09:57:51 29,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:58:46 29,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0033 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 1000W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:40 248,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:22:21 159,40 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:34:17 55,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou e estabeleceu
prazo para empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, apresentar
proposta realinhada para o item 0033, a mesma não se manifestou.
14/09/2022 16:16:39

09/09/2022 - 12:03:19 102,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 184,34 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 136 de 282

10/09/2022 - 09:17:51 417,78 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:37:42 177,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:19:45 209,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:48:32 120,94 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:49:03 98,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 09:52:00 54,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:54:20 222,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:55:42 158,45 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0034 - LAMPADA VAPOR DE MERCURIO HPL-N 125W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:40 99,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:34:49 50,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

09/09/2022 - 12:03:19 49,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 13:38:11 72,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:20:09 32,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:47:29 31,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

12/09/2022 - 09:51:36 31,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:51:42 31,40 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12
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12/09/2022 - 09:52:09 31,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:52:49 31,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

12/09/2022 - 09:53:20 30,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:53:24 30,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

12/09/2022 - 09:55:41 71,63 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:56:18 30,40 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:56:25 30,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:56:30 30,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

12/09/2022 - 09:56:35 29,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12
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12/09/2022 - 09:57:58 29,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:58:21 28,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

12/09/2022 - 09:59:55 28,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:00:05 28,40 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

12/09/2022 - 10:01:25 28,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:01:31 27,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12
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12/09/2022 - 10:01:56 27,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:02:09 26,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

12/09/2022 - 10:03:38 26,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:03:46 26,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas,
solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu,
descumprindo o que prevê o item 8.1 do edital. 16/09/2022 10:41:12

0035 - LUVA ELETRICISTA EMBORRACHADA BAIXA TENSÃO
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:40 601,26 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta cotado errado no termo de referencia.
16/09/2022 17:54:55
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09/09/2022 - 12:03:19 480,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 400,40 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 11:06:49 399,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta cotado errado no termo de referencia.
16/09/2022 17:56:47

11/09/2022 - 02:20:32 556,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0035, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:31:26

12/09/2022 - 09:51:53 398,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0035, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:31:26
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12/09/2022 - 09:52:23 398,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:54:34 390,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:55:41 389,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta cotado errado no termo de referencia.
16/09/2022 17:54:55

12/09/2022 - 09:56:06 385,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:56:21 384,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta cotado errado no termo de referencia.
16/09/2022 17:54:55
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12/09/2022 - 09:56:39 384,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:56:53 375,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:57:10 384,18 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta cotado errado no termo de referencia.
16/09/2022 17:54:55

12/09/2022 - 09:58:10 372,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:58:37 371,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0035, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:31:26
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12/09/2022 - 09:59:11 370,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0036 - PARAFUSO MAQUINA 300
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:41 19,47 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 22,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 24,31 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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10/09/2022 - 13:38:37 32,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:20:54 26,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:52:30 19,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:54:41 17,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:55:52 16,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:56:12 16,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:56:27 15,68 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:56:46 15,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:57:00 14,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:57:15 13,62 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:57:57 13,30 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:58:14 12,53 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 09:58:18 13,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:58:25 12,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0037 - REATOR VAPOR DE SODIO EXT AFP 220V 70W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:41 115,94 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:35:18 80,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 68,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 94,38 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 11:09:39 124,90 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:21:15 72,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:47:40 78,90 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 09:52:19 67,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:52:41 66,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:54:50 50,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:55:45 78,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:56:56 50,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

15/09/2022 - 15:09:26 56,29 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0038 - RELÉ FOTOELETRICO INSTANTANEO
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Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:41 21,78 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:36:21 19,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 26,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 21,78 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:39:04 38,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:21:32 31,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 09:52:52 18,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:55:03 15,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:55:45 14,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:56:01 14,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 152 de 282

12/09/2022 - 09:57:02 13,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:57:17 13,86 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:58:06 13,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:59:03 12,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:59:20 12,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:00:35 12,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:00:46 12,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:01:37 11,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:02:22 11,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:03:25 11,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0039 - LUMINÁRIA PRA POSTE ABERTA PADRÃO CELPA
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:41 129,25 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:37:08 180,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 72,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 65,78 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:39:25 138,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:21:54 105,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 09:53:00 64,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 09:55:13 55,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 09:56:05 104,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 09:57:08 54,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:58:10 52,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 09:58:56 51,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:59:12 49,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:00:24 48,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 10:00:41 48,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:01:45 48,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:02:26 47,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

0040 - ARAME GALVANIZADO ROLO COM 1K
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:42 39,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 89,90 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 13:39:49 25,40 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:22:15 28,90 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0040, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:31:46

12/09/2022 - 09:52:37 25,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0040, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:31:46

12/09/2022 - 09:53:05 25,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 09:56:05 28,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

22/09/2022 - 14:35:33 24,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0041 - CONECTOR PARALELO 10 MM
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:42 9,79 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 6,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 6,38 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:40:18 11,30 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:22:43 9,60 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:06:36 6,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 10:07:42 6,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:08:42 6,23 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0042 - POSTE DE CONCRETO 10X150
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2022 - 12:03:19 999,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 3.190,00 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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10/09/2022 - 11:12:25 1.400,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia.
16/09/2022 17:46:38

11/09/2022 - 02:23:07 1.580,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0042, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:32:09

12/09/2022 - 10:02:59 1.900,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:06:49 998,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0042, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:32:09

12/09/2022 - 10:07:24 997,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0043 - ALICATE UNIVERSAL GERDORIO
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:42 36,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 14,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 13:41:11 37,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:23:30 79,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

0044 - POSTE DE CONCRETO 7X150
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2022 - 12:03:19 890,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 2.035,00 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 11:13:24 1.100,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia.
16/09/2022 17:47:38

11/09/2022 - 02:23:51 1.349,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassado o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia.
16/09/2022 17:48:30

12/09/2022 - 10:03:06 1.250,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:07:17 889,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - 12/09/2022 10:07:58

12/09/2022 - 10:07:35 888,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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0045 - LÂMPADA DE LED OVOIDE 32W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:44 50,38 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:37:42 20,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou e estabeleceu
prazo para empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, apresentar
proposta realinhada para o item 0045, a mesma não se manifestou.
14/09/2022 16:17:20

09/09/2022 - 12:03:19 36,90 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 46,11 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:42:01 33,40 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:24:14 39,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:03:20 24,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:08:46 32,76 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:10:16 19,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0046 - LÂMPADA DE LED OVOIDE 59W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:44 226,55 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:38:04 60,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 72,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 27,47 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 94,38 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:42:21 58,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:24:34 85,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:03:30 50,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:10:23 27,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:11:55 27,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:12:45 26,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:13:00 26,40 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:13:59 26,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 10:14:17 25,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 11:03:24 25,00 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

0047 - LUMINARIA FECHADA PADRÃO CELPA
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:44 442,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:38:28 120,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este pregoeiro e equipe de apoio, tentou negociar o valor
do presente item com empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA,
pois o valor proposto pela mesma esta muito acima do valor de
referencia, mais não obteve sucesso, neste sentido, convocaremos a
empresa remanescente. 22/09/2022 15:22:15

09/09/2022 - 12:03:19 98,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 153,78 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:42:47 110,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:25:03 329,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:04:15 87,40 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:08:50 328,79 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:10:35 87,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

22/09/2022 - 15:26:07 110,48 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0048 - CAIXA REFLETORA 400 WATTS
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:44 101,64 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 76,90 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 105,60 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:43:07 359,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:25:23 94,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:05:09 68,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:08:49 67,75 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:10:24 67,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:10:42 66,56 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:10:57 66,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:11:03 66,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:11:18 65,04 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:11:32 65,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:11:37 60,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

0049 - LAMPADA VAPOR METÁLICA 100W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:44 67,98 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:24:14 55,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:38:59 50,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 174 de 282

09/09/2022 - 12:03:19 62,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 48,36 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:43:36 66,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:25:45 74,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:00:38 48,16 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:01:36 47,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:01:41 46,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:02:31 46,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:02:34 45,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:02:54 45,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:02:58 44,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:06:49 37,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:06:54 36,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:07:06 35,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:07:16 33,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:07:22 36,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:07:55 28,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:08:39 27,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:08:54 44,03 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:10:30 27,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:11:05 26,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:11:43 25,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:11:55 25,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:12:36 24,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:13:40 24,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:14:19 23,70 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0050 - LAMPADA VAPOR METALICA 70W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:45 51,04 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:25:14 27,80 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:39:20 60,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 52,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 34,35 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 43,98 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:43:53 46,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:26:07 50,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:00:40 30,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:01:09 27,40 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:01:44 27,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:02:15 26,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:02:44 26,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:03:37 26,30 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:05:37 26,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:05:52 25,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:07:01 23,45 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:07:19 23,20 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:07:37 22,90 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:08:21 22,70 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:08:50 22,40 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:09:06 33,62 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:10:56 22,00 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:12:14 21,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:12:28 21,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido
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12/09/2022 - 10:13:47 21,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:14:13 20,70 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

0051 - REATOR VAPOR METALICO 100W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:45 122,98 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:39:51 120,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 114,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 98,91 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 11:17:33 159,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:26:36 135,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:12:45 98,71 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:13:10 98,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:13:28 97,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:14:09 95,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:14:24 94,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:14:47 94,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:15:07 94,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:15:19 94,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:15:28 93,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:15:32 93,30 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:16:01 93,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:16:13 92,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:16:17 52,60 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:16:36 89,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:16:48 52,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:20:52 88,22 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:21:54 159,00 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

0052 - REATOR VAPOR METALICO 70W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:45 115,94 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:40:17 100,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 74,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 1.000,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 94,38 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 11:17:59 148,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:27:04 107,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:13:31 88,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:16:24 50,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:16:57 50,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:20:53 73,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:21:42 148,00 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

0053 - CABO MULTIPLEXADO 3X10
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:45:45 7,70 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:45 7,70 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:26:11 10,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:40:41 10,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 8,69 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 500,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 8,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:44:46 14,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:27:29 7,99 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:12:59 5,90 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:13:42 8,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:16:31 4,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:20:52 4,50 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:21:08 5,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0054 - CABO MULTIPLEXADO 2X10
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:46:13 6,49 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:46 4,84 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:26:37 7,20 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:41:03 8,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 4,70 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 500,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 5,90 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:45:06 6,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:27:51 5,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:13:14 3,90 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:16:38 3,25 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:20:24 3,05 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:20:55 3,08 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0055 - CABO MILTIPLEXADO 4X50
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:46 36,74 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:41:31 30,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 189 de 282

09/09/2022 - 12:03:19 9,70 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 500,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 55,11 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:45:33 48,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:28:20 55,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:16:45 30,10 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:20:55 29,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0056 - CABO DE COBRE 10MM
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:46:56 7,99 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:47 11,22 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:27:28 11,30 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:41:59 8,90 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 19,80 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 1.500,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 11,24 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:45:58 13,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:28:39 10,90 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:13:46 8,70 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:16:57 6,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:17:08 6,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:17:49 5,80 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:20:20 10,89 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

12/09/2022 - 10:20:55 7,46 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0057 - LUMINÁRIA DE LED 150 WATS BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:47 527,12 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 08:36:35 315,64 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

09/09/2022 - 09:10:04 1.000,00 (proposta) 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

09/09/2022 - 09:42:24 240,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 420,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 912,43 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 481,80 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:46:51 351,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:29:01 1.342,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 08:16:22 1.200,00 (proposta) 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:13:50 598,64 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:14:30 239,00 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29
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12/09/2022 - 10:17:08 257,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:17:26 238,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:18:36 238,30 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:19:08 238,10 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:20:55 237,50 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

12/09/2022 - 10:21:11 350,43 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:21:34 237,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:22:01 235,00 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

12/09/2022 - 10:23:11 234,70 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:23:25 234,50 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29
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12/09/2022 - 10:23:39 234,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:24:39 256,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:25:21 233,00 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

12/09/2022 - 10:27:11 232,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:27:59 230,00 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

0058 - LUMINARIA SOLAR PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 120W 6500K
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:47 660,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:10:23 1.000,00 (proposta) 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

09/09/2022 - 09:43:01 350,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 320,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 923,78 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:47:13 388,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:29:27 312,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 08:16:12 1.200,00 (proposta) 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:14:40 311,80 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29
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12/09/2022 - 10:17:17 504,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:17:30 310,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:17:36 311,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:17:45 310,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:18:38 309,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:19:03 309,60 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:19:14 309,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:19:22 309,40 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:19:26 309,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:20:04 308,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:20:13 307,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:20:52 307,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:21:12 307,20 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:21:50 307,00 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:22:13 306,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - 12/09/2022 10:24:25

12/09/2022 - 10:24:05 306,60 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido

0059 - CABO DE COBRE 16.0MM MT 1KV
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:47:47 23,30 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:47 22,55 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:28:13 18,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:45:37 13,80 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a proposta
realinhada da empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, para o
item nº 0059, o mesmo não atendeu, descumprindo o que prevê o item
8.1 do edital. 16/09/2022 13:25:56

09/09/2022 - 12:03:19 18,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:05 100,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 17,67 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:47:36 28,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:29:49 19,90 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:17:30 9,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:18:12 9,50 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Cancelado - 12/09/2022 10:29:40

12/09/2022 - 10:19:08 13,50 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:20:55 17,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:21:02 13,49 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

12/09/2022 - 10:22:28 13,30 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:24:13 13,29 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

12/09/2022 - 10:25:54 12,80 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:26:47 12,79 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 201 de 282

12/09/2022 - 10:27:31 12,50 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:29:26 12,20 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

12/09/2022 - 10:30:14 12,19 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

0060 - CABO DE COBRE 25MM 1KV
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 13:48:10 32,00 (proposta) 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

08/09/2022 - 16:59:47 32,89 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:28:42 26,50 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 09:46:02 20,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 22,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 17:43:06 100,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

10/09/2022 - 09:17:51 27,83 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 202 de 282

10/09/2022 - 11:21:09 29,50 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:30:09 28,90 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:17:39 15,20 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:17:51 18,30 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:18:16 19,50 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:18:27 17,40 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

12/09/2022 - 10:19:28 15,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:21:24 19,49 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

12/09/2022 - 10:22:08 21,23 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:23:46 19,20 37.485.649/0001-50 - EREPROT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
EROPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência,
estabeleceu prazo conforme o edital, mas a mesma não se manifestou.
14/09/2022 14:35:03

12/09/2022 - 10:24:40 19,19 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido

0061 - CAIXA PADRÃO POLIFASICA
Data Valor CNPJ Situação
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08/09/2022 - 16:59:47 249,70 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 76,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 299,90 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:48:17 113,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:30:32 180,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:30:06 164,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:33:07 163,38 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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22/09/2022 - 14:35:55 113,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0062 - DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:47 40,65 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:46:40 39,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 36,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 85,25 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:48:41 50,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:30:57 42,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:27:19 35,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:30:13 46,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:31:32 35,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:31:36 35,30 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:32:10 35,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:32:16 34,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:32:42 34,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:32:54 33,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:32:57 33,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:33:08 33,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:33:12 33,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:33:28 32,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:33:43 31,98 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:34:15 31,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:34:31 30,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:35:16 30,68 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:35:25 30,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 10:35:41 29,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:36:51 29,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:37:06 28,00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:37:31 27,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:37:48 27,09 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0063 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP.
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:47 45,54 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:47:05 39,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:19 42,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 92,49 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:48:59 50,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:31:18 42,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:28:03 38,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:28:07 38,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:29:18 38,40 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:29:24 38,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:30:20 50,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:31:01 38,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:31:16 37,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:31:44 37,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:31:51 37,30 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:32:21 37,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:32:28 36,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:32:36 36,40 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:32:39 36,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:32:59 36,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:33:06 35,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:33:15 35,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:33:41 34,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:33:57 34,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:34:09 34,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:34:23 32,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:34:37 31,66 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:35:21 31,46 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:35:30 31,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:35:36 30,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:35:51 30,49 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:35:59 30,29 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:36:14 29,60 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:36:20 30,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:36:56 29,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0064 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:33 45,54 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 08:36:35 39,05 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

09/09/2022 - 09:47:28 39,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 48,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 92,49 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:49:25 63,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:31:47 42,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:24:53 38,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:27:22 38,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:27:27 38,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:27:48 38,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:27:51 38,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:27:54 37,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:27:58 37,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:03 37,40 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:28:06 37,20 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:10 37,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:28:13 36,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:18 36,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:28:23 36,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:29 36,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:28:32 36,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:39 35,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:28:42 35,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:45 35,40 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:28:48 35,20 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:52 35,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:28:55 34,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:28:59 34,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:29:02 34,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:29:08 34,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:29:11 34,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:29:19 33,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:29:22 33,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:29:59 33,40 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:30:03 33,20 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:30:28 50,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:30:57 33,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:31:00 32,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:31:21 32,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:31:31 32,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:31:35 32,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:31:39 32,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:31:45 31,80 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:31:49 31,60 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:31:53 31,40 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:31:56 31,20 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:32:09 31,00 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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12/09/2022 - 10:32:13 30,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:32:17 30,60 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:32:20 30,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:32:25 30,20 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:32:30 30,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:32:33 30,04 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:33:09 29,78 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:33:37 29,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:33:52 28,98 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:34:28 28,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0065 - DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:33 130,74 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 08:36:35 109,59 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

09/09/2022 - 09:47:52 39,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou e estabeleceu
prazo para empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, apresentar
proposta realinhada para o item 0065, a mesma não se manifestou.
14/09/2022 16:18:00

09/09/2022 - 12:03:19 68,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 112,16 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 11:23:39 194,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:32:16 435,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:30:38 62,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:32:49 38,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:33:08 108,99 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:33:10 108,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:33:43 108,24 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:33:46 108,04 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:34:04 107,48 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:34:05 107,28 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:34:24 106,90 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:34:26 106,70 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:34:45 106,31 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:34:46 106,11 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:35:05 105,60 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:35:07 105,40 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:35:28 105,04 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:35:49 104,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:36:04 104,39 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:36:06 104,19 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:36:25 103,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:36:28 103,53 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:36:45 102,55 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:36:48 102,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:37:07 102,02 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:37:08 101,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:37:27 100,91 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:37:28 100,71 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:37:49 99,82 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:37:50 99,62 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:38:10 99,01 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:38:12 98,81 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:38:31 97,98 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:38:31 97,78 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:38:51 97,12 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:38:51 96,92 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:39:13 96,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:39:14 95,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:39:35 95,57 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:39:39 95,37 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:39:56 95,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:39:57 94,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:40:18 94,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:40:18 94,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:40:37 93,30 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:40:38 93,10 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:41:05 92,34 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:41:09 92,14 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:41:26 91,15 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:41:27 90,95 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:41:47 90,73 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:41:50 90,53 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:42:07 89,99 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:42:07 89,79 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:42:28 89,06 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:42:29 88,86 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:42:50 88,58 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:42:50 88,38 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:43:10 87,75 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:43:11 87,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:43:30 86,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:43:36 86,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:43:52 86,02 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:43:52 85,82 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:44:12 85,10 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:44:14 84,90 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:44:35 84,33 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:44:39 84,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:44:56 83,95 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0066 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/06 DIJUNTORES FERRO
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:33 48,40 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 66,57 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:49:56 89,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:32:36 350,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:30:49 42,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:31:10 36,45 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:33:15 35,85 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0067 - TUBO ELETRODUTO 1"
Data Valor CNPJ Situação
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08/09/2022 - 16:59:33 22,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:48:15 18,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:19 34,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 21,38 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:50:12 23,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:32:55 19,70 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:30:05 17,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:30:57 11,70 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:33:00 11,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:33:15 16,91 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0068 - TUBO ELETRODUTO 1.1/2"
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:33 44,11 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia, sem
sucesso nas negociações. 16/09/2022 17:50:43

09/09/2022 - 09:48:39 29,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia, sem
sucesso nas negociações. 16/09/2022 17:51:02
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09/09/2022 - 12:03:19 39,99 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 33,53 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:50:29 26,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia.
16/09/2022 17:49:59

11/09/2022 - 02:33:21 34,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia, sem
sucesso nas negociações. 16/09/2022 17:51:18

12/09/2022 - 10:31:22 18,40 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:33:18 28,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o
presente item, pois o valor esta muito acima do valor de referencia, sem
sucesso nas negociações. 16/09/2022 17:50:43
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12/09/2022 - 10:33:44 18,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0069 - LUMINARIA DE LED DE 250 WATS
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:34 1.177,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 09:10:49 1.000,00 (proposta) 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

09/09/2022 - 09:49:05 350,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:20 898,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 1.095,60 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:50:48 357,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:33:45 1.524,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 08:17:55 1.200,00 (proposta) 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:27:25 330,00 45.839.264/0001-71 - LX SOLAR
DISTRIBUIDORA LED LTDA

Válido

12/09/2022 - 10:28:15 897,00 04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni
me

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados pela empresa
Marcelo Simoni me, este pregoeiro e equipe de apoio, constatou que, a
mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2,
9.7, 9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório. 14/09/2022 10:20:29

12/09/2022 - 10:31:28 583,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:33:23 896,35 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:33:55 329,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0070 - REATOR VAPOR DE MERCURIO 125W
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:34 116,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 12:03:20 119,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 92,31 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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10/09/2022 - 13:51:12 107,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:34:05 110,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:31:51 65,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:33:23 91,59 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:34:02 64,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0071 - TUBO ELETRODUTO 3/4
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:34 16,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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09/09/2022 - 12:03:20 18,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 13:51:39 36,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:34:35 15,40 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:39:21 15,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:40:04 15,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:40:50 14,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:41:26 14,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:46:11 13,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:46:31 13,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:46:42 13,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:46:57 12,95 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:47:12 12,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:47:27 11,53 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:48:01 11,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:48:16 10,50 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0072 - PARAFUSO MAQUINA 200
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:34 12,32 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 235 de 282

09/09/2022 - 12:03:20 18,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 16,06 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:51:57 22,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:34:56 22,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:38:27 8,80 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:46:11 8,53 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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12/09/2022 - 10:46:22 8,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:46:37 7,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:47:19 7,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0073 - POSTE DE FERRO 8X8 - 6 METROS
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2022 - 09:49:47 2.500,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro, informa que os valor proposto pela
empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, esta muito acima do
valor de referencia. 22/09/2022 14:30:15
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09/09/2022 - 12:03:20 599,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 1.977,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:52:21 533,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:35:28 505,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação
da exequibilidade da proposta da empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0073, a mesma não
apresentou. 14/09/2022 16:32:37

12/09/2022 - 10:38:38 1.200,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:46:15 504,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0074 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:34 211,04 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 08:36:35 181,70 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

09/09/2022 - 09:50:06 420,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:20 169,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 393,10 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:52:40 230,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:35:49 341,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:38:12 168,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:38:47 215,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:46:05 168,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:46:09 168,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:46:28 167,87 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:46:32 167,67 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:46:49 167,24 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:46:53 167,04 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:47:10 166,04 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:47:13 165,84 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:47:29 165,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:47:32 164,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:47:46 164,55 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:47:50 164,35 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:48:06 163,62 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:48:09 164,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:48:10 163,42 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:48:19 163,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:48:23 162,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:48:38 162,38 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:48:41 162,18 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:48:59 161,59 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:49:03 161,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:49:18 160,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:49:21 159,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:49:36 159,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:49:43 159,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:49:49 158,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:49:53 158,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:50:09 157,70 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:50:14 157,50 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:50:17 158,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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12/09/2022 - 10:50:30 157,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:50:34 156,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:50:49 156,16 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:50:52 155,96 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:51:02 155,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:51:04 154,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:51:19 154,17 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:51:22 153,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:51:39 153,75 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:51:42 153,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:52:02 152,72 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:52:06 152,52 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:52:21 151,88 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:52:25 151,68 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:52:42 150,79 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

0075 - DISJUNTOR TRIPOLAR 125AMP CAIXA MOLDADA
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:48 510,95 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 08:36:35 181,70 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

09/09/2022 - 09:50:29 420,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:20 169,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48
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10/09/2022 - 09:17:51 429,46 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:52:56 500,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:36:13 438,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:37:56 168,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:38:53 235,00 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:45:59 168,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:46:02 168,30 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:46:18 419,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:47:38 168,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:47:42 167,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:48:29 167,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:48:32 167,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:49:24 166,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:49:27 165,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:49:55 165,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:49:58 164,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:50:11 164,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:50:14 163,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:50:36 162,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:50:41 161,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:50:56 161,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:50:58 160,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:51:09 160,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:51:12 159,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

0076 - LAMPADA DE LED 40 WATS
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:48 60,83 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

08/09/2022 - 22:29:31 65,00 (proposta) 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Válido

09/09/2022 - 08:36:35 70,20 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

09/09/2022 - 09:50:52 50,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido

09/09/2022 - 12:03:20 57,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

09/09/2022 - 16:50:51 38,08 (proposta) 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

09/09/2022 - 17:43:06 500,00 (proposta) 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

Válido
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10/09/2022 - 09:17:51 48,36 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:53:16 54,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:36:43 67,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:38:02 56,80 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:39:01 25,75 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

12/09/2022 - 10:40:04 25,55 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:45:52 25,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:46:18 47,95 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:46:42 24,80 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:47:01 24,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

0077 - LAMPADA DE LED 80 WATS
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2022 - 16:59:48 311,30 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

09/09/2022 - 08:36:35 247,90 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

09/09/2022 - 09:51:20 100,00 (proposta) 40.854.018/0001-75 - PARANAIBA
REDE ELETRICA LTDA

Válido
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09/09/2022 - 12:03:20 176,00 (proposta) 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

10/09/2022 - 09:17:51 261,58 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30

10/09/2022 - 13:53:44 127,00 (proposta) 13.005.544/0001-98 - NFX DO BRASIL
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO, SERVICOS E
ALIMENTOS EIRELI

Cancelado - Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a administração pode rever seus atos a qualquer
tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de
documentação constou-se que a empresa NFX não apresentou
documentação. 22/09/2022 14:05:08

11/09/2022 - 02:37:13 100,00 (proposta) 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:38:40 99,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:39:09 139,50 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas
atribuições legais, esclarece que por varias tentativas solicitou via
portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de
exequibilidade dos valores de sua proposta, em conformidade com os
item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da
Lei Federal 8.666/93.
Art. 48. Serão desclassificadas:
II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais poderá, após a fase
de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária,
juntamente com as notas de entradas, no intuito de verificar se os
preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e principalmente
a continuidade dos serviços públicos.
8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de proposta será
de, 120(Cento e Vinte) minutos.
8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade de sua
proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta
desclassificada. 15/09/2022 14:29:30
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12/09/2022 - 10:45:46 98,80 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:46:02 98,60 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:46:22 247,11 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:46:22 246,91 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:46:42 246,42 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:46:42 246,22 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:46:51 98,20 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:47:07 245,75 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:47:08 245,55 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:47:25 98,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:47:39 245,20 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:47:42 245,00 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:47:44 97,50 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:48:00 244,44 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:48:02 244,24 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:48:21 243,84 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:48:24 243,64 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:48:37 97,30 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:48:52 243,24 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:48:55 243,04 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14
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12/09/2022 - 10:49:02 97,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:49:14 96,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:49:30 242,71 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

12/09/2022 - 10:49:31 242,51 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentdos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este pregoeiro e equipe de
apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são
incompativel com objeto licitado, indo de encontro com o item, 9.5.2, do
Instrumento Convocatório. 12/09/2022 15:55:14

12/09/2022 - 10:49:33 96,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:49:51 95,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/09/2022 - 10:50:02 92,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:50:12 91,80 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/09/2022 - 10:50:48 91,00 46.723.257/0001-72 - SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Cancelado - Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas
atribuições legais com fulcro no principio da igualdade, isonomia,
julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento
convocatório, esclarece que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA
AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se
manifestou, levando-se em consideração que este pregoeiro insistiu e
reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse mesmo
assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da
composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em
razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a avaliação
da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não
podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo
edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15, do
Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar
devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse
este pregoeiro e equipe de apoio juntamente com equipe técnica
observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível com
objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa
não comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes
CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou qualquer outro compatível, que
corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda
que genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender
os requisitos de participação e habilitação jurídica impostos pela
legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado,
vejamos; 4º da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa
para realização de fornecimento estranho e incompatível com o seu
objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo único, inciso II, 28,
inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. 13/09/2022 16:16:48

12/09/2022 - 10:51:10 90,00 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0030 12/09/2022 - 17:04:47 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

FT02 - 180.04.0028 - LAMP. SODIO 70W
220V TUB E27 CLARA.pdf

0030 12/09/2022 - 17:04:47 11.089.351/0001-37 - MM
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

FT02 - 185.04.0947 - LED ENCE T80 30W
E27 6500K AUTOVOLT.pdf

0027 12/09/2022 - 18:15:24 33.584.641/0001-90 - ADRIANA LEME
ALVES MATERIAIS ELETRICOS

Composição de Custos.zip

0037 13/09/2022 - 17:46:44 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

PROPOSTA COMERCIAL +
COMPOSIÇÃO CUSTO.pdf

0001 14/09/2022 - 09:54:09 24.895.396/0001-40 - ELETROMAIS
ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS
EIRELI

COMPOSIÇÃO2 ..pdf

0022 14/09/2022 - 14:03:38 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

_CONSOLIDADA assinada.rar

0002 14/09/2022 - 17:24:05 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

PROPOSTA atualizada + comp. custo.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1171786&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1171786&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1171787&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1171787&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1171942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1174147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1174147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1174389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1175629&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1176675&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0002 15/09/2022 - 17:06:52 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

CONSOLIDADA.rar

0059 16/09/2022 - 09:12:24 36.673.446/0001-24 - J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

9_2022011__200447_proposta (4).pdf

0024 16/09/2022 - 11:22:00 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

CONSOLIDADA atualizada.rar

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA

06/09/2022 - 17:01 EDILSON GONÇALVES DE
ANDRADE

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

J C P PRADO COMERCIO
EIRELI ME

08/09/2022 - 17:02 Pedro Vitor Santos Balestreri - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

ADRIANA LEME ALVES
MATERIAIS ELETRICOS

09/09/2022 - 11:33 Adriana Leme Alves - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

MM DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI

09/09/2022 - 16:58 Lydiane Maciel Carneiro - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

09/09/2022 - 17:56 JONAS LAVANDOSKI - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA

10/09/2022 - 09:17 ALESSANDRO MARTINS
MIGUEL

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

ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS
EIRELI

11/09/2022 - 01:54 ITALO RODRIGUES DE
SANTANA

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

LX SOLAR DISTRIBUIDORA
LED LTDA

12/09/2022 - 08:53 FELIPE DOS ANJOS
MARTINS

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

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

16/09/2022 - 14:53 - - - -

0059 - CABO DE COBRE 16.0MM MT 1KV

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1179039&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1179482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1179964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6561460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6561460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6561460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6561460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6561460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6561460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6561460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6565457&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6565457&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6565457&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6565457&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6565457&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6565457&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6565457&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6567547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6567547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6567547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6567547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6567547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6567547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6567547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6569692&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6570177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6570177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6570177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6570177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6570177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6570177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6570177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6571302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6571302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6571302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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36.673.446/0001-24 -
J.LAVANDOSKI
FERRAGENS

16/09/2022 - 14:43:35 Boa tarde Prezados (a), entramos com recurso referente ao item 59, pois, não
concordamos com nossa desclassificação, enviamos a proposta atualizada apos a
convocação as 09:12 no dia de hoje, então nossa empresa atendeu o item 8.1
edital, favor verificar. Aguardo.

Indeferido

Justificativa: Boa tarde, Sr. Licitante, este Pregoeiro e equipe de apoio, pede desculpas pelo equivo e aproveita o incejo para comunicar que irá rever seus atos.

Chat
Data Apelido Frase

26/08/2022 - 10:56:21 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA.pdf) em 26/08/2022 às 10:56.

12/09/2022 - 09:07:06 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/09/2022 - 09:12:15 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/09/2022 - 09:12:15 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

12/09/2022 - 09:12:15 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,20. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

12/09/2022 - 09:12:15 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

12/09/2022 - 09:12:39 Pregoeiro Bom Dia a todos, sejam bem vindos, este pregoeiro aproveita o insejo para informa que os valores aqui
propostos são de inteira responsabilidades dos Senhores, não cabendo pleitear valores futuros, caso a
empresa vencedora se recurse assinar contrato, retarde a intrega do produto, não cumpra com os criterios
previstos no edital, sofrerá as sanções cabiveis.

12/09/2022 - 09:15:27 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:27 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:31 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:31 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:36 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:36 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:40 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:40 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:40 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:40 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:48 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:48 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:51 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:51 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:52 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:52 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:15:59 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:15:59 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:16:00 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:16:00 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:22:20 Pregoeiro Este Pregoeiro e Equipe de apoio, informa que os licitantes que por motivo fortuito deseje desistir de sua
proposta terá que solicitara aqui na plataforma dentro dos prazos legais, caso contrario não será aceito.

12/09/2022 - 09:25:21 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:21 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:22 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:22 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:24 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:24 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:25 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:25 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:27 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:27 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:28 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:28 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:34 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:34 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:41 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:41 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/09/2022 - 09:25:41 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:41 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:25:41 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:25:41 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:26:19 Sistema O item 0010 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:27:46 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:29:30 Sistema O item 0005 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:29:38 Sistema O item 0006 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:29:38 Sistema O item 0009 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:29:45 Sistema O item 0007 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:29:53 Sistema O item 0008 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:30:51 Sistema O item 0002 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:33:41 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:41 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:41 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:41 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:42 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:43 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:43 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:57 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:57 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:33:58 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:33:58 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:35:58 Sistema O item 0017 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:36:01 Sistema O item 0014 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:36:07 Sistema O item 0016 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:37:35 Sistema O item 0018 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:39:40 Sistema O item 0011 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:39:44 Sistema O item 0012 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:39:49 Sistema O item 0013 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0004 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:42:11 Sistema O item 0015 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:42:18 Sistema O item 0020 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:42:24 Sistema O item 0019 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:44:03 Sistema O item 0021 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:44:49 Sistema O item 0030 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

12/09/2022 - 09:44:49 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 12,80 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0030 até 12/09/2022 às 09:49:46.

12/09/2022 - 09:45:04 Sistema O item 0027 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:45:12 Sistema O item 0003 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:45:19 Sistema O item 0022 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:45:34 Sistema O item 0024 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:45:58 Sistema O item 0026 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:46:37 Sistema O item 0028 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:46:40 Sistema O item 0029 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:47:12 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:12 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:20 Sistema O item 0025 foi encerrado.
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12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:23 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:26 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:26 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:26 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:26 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:27 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:27 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:30 Sistema O item 0036 foi suspenso pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:35 Sistema O item 0036 foi reaberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:46 Sistema O item 0023 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:47:48 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:48 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:47:48 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 09:47:48 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 09:49:48 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 13,20 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0030 até 12/09/2022 às 09:54:47.

12/09/2022 - 09:54:48 Sistema O item 0030 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

12/09/2022 - 09:54:48 Sistema O item 0030 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:57:43 Sistema O item 0033 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:58:07 Sistema O item 0040 foi encerrado.

12/09/2022 - 09:58:58 Sistema O item 0037 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:00:23 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:23 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:25 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:25 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:25 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:25 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:26 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:26 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:26 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:26 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:26 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:26 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:27 Sistema O item 0036 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:00:30 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:30 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:30 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:30 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:32 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:32 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:36 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:00:36 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:00:40 Sistema O item 0031 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:00:47 Sistema O item 0032 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:01:11 Sistema O item 0035 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:04:27 Sistema O item 0039 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:05:27 Sistema O item 0038 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:05:48 Sistema O item 0034 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:07:33 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 889,00 para o item 0044 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

12/09/2022 - 10:07:58 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 889,00 para o item 0044 foi aprovado pelo pregoeiro.
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12/09/2022 - 10:10:29 Sistema O item 0042 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:10:29 Sistema O item 0043 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:10:29 Sistema O item 0044 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:10:44 Sistema O item 0041 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:12:19 Sistema O item 0045 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:12:33 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:33 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:34 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:34 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:35 Sistema O item 0047 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:36 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:37 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:37 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:37 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:37 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:12:37 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:12:37 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:13:39 Sistema O item 0048 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:13:46 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:13:46 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:16:13 Sistema O item 0050 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:16:19 Sistema O item 0046 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

12/09/2022 - 10:16:19 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 26,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0046 até 12/09/2022 às 10:21:17.

12/09/2022 - 10:16:21 Sistema O item 0049 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:21:20 Sistema O item 0046 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

12/09/2022 - 10:21:20 Sistema O item 0046 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:22:56 Sistema O item 0054 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:22:56 Sistema O item 0055 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:22:56 Sistema O item 0056 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:23:11 Sistema O item 0053 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:23:44 Sistema O item 0052 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:23:55 Sistema O item 0051 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:23:59 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 306,80 para o item 0058 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

12/09/2022 - 10:24:25 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 306,80 para o item 0058 foi aprovado pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:50 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:50 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:24:50 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:50 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:24:50 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:50 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:24:51 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:51 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:24:52 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:52 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:24:58 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:58 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:24:58 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:58 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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12/09/2022 - 10:24:59 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:24:59 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:25:04 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:25:04 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:25:06 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:25:06 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:26:09 Sistema O item 0058 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:26:41 Sistema O item 0060 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:28:49 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9,50 para o item 0059 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

12/09/2022 - 10:29:40 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 9,50 para o item 0059 foi aprovado pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:30:04 Sistema O item 0057 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:32:14 Sistema O item 0059 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:35:09 Sistema O item 0061 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:35:15 Sistema O item 0066 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:35:15 Sistema O item 0067 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:35:45 Sistema O item 0068 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:35:57 Sistema O item 0069 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:36:03 Sistema O item 0070 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:36:29 Sistema O item 0064 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:37:52 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:37:52 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:37:52 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:37:52 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:37:53 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:37:53 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:37:55 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:37:55 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:38:00 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:38:00 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:38:03 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:38:03 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:38:10 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 10:38:10 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/09/2022 - 10:38:57 Sistema O item 0063 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:39:49 Sistema O item 0062 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:46:57 Sistema O item 0065 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:48:15 Sistema O item 0073 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:49:01 Sistema O item 0076 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:49:19 Sistema O item 0072 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:50:16 Sistema O item 0071 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:53:11 Sistema O item 0077 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:53:14 Sistema O item 0075 foi encerrado.

12/09/2022 - 10:54:47 Sistema O item 0074 foi encerrado.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0001 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 82,30.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0002 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 12,50.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0003 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 39,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0004 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 49,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0005 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 65,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0006 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 65,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0007 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 90,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0008 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 4,10.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0009 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 5,80.
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12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0010 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 0,58.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0011 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 74,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0012 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 8,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0013 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 14,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0014 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 1,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0015 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 2,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0016 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 1,10.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0017 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 1,90.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0018 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 12,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0019 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 5,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0020 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 2,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0021 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 8,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0022 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 4,40.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0023 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 5,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0024 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 10,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0025 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 720,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0026 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 3,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0027 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 17,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0028 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 16,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0029 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 18,40.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0030 teve como arrematante MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 12,60.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0031 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 26,40.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0032 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 29,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0033 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 54,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0034 teve como arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA - ME com lance de R$ 26,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0035 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 370,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0036 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 12,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0037 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 50,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0038 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 11,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0039 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 47,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0040 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 25,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0041 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 6,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0042 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 997,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0043 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 14,99.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0044 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 888,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0045 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 19,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0046 teve como arrematante MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 25,80.
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12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0047 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 87,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0048 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 60,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0049 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 23,70.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0050 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 20,70.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0051 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 52,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0052 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 50,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0053 teve como arrematante EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA - MEI com lance de R$ 4,50.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0054 teve como arrematante EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA - MEI com lance de R$ 3,05.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0055 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 9,70.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0056 teve como arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS - ME com lance de
R$ 5,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0057 teve como arrematante Marcelo Simoni me - ME com lance de R$ 230,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0058 teve como arrematante LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA - EPP/SS com lance de R$
306,60.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0059 teve como arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
com lance de R$ 9,70.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0060 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 15,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0061 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 76,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0062 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
27,09.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0063 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 29,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0064 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 28,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0065 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 38,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0066 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
35,85.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0067 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 11,50.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0068 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 18,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0069 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 329,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0070 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 64,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0071 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
10,50.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0072 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 7,20.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0073 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 504,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0074 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS com lance de R$
150,79.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0075 teve como arrematante GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
159,80.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0076 teve como arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 24,00.

12/09/2022 - 11:00:28 Sistema O item 0077 teve como arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI - ME
com lance de R$ 90,00.

12/09/2022 - 11:00:32 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

12/09/2022 - 11:02:14 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/09/2022 às 13:03.

12/09/2022 - 11:03:04 F. MM DISTRIBUIDORA ... Negociação Item 0046: Bom dia! Exmo. Pregoeiro, estamos com uma duvida sobre este item, pois o mesmo
pede 30w nas especificações e na descrição ficou como LÂMPADA DE LED OVOIDE 59W, qual seria a
potencia correta?

12/09/2022 - 11:03:24 Sistema O Item 0046 recebeu um lance negociado no valor de R$ 25,00.

12/09/2022 - 11:03:43 F. EREPROT COMERCIO ... Negociação Item 0053: Bom dia, estamos em nosso melhor valor para este item, e acreditamos que estão
dentro dos valores de referencia.

12/09/2022 - 11:04:07 F. EREPROT COMERCIO ... Negociação Item 0054: Bom dia, estamos em nosso melhor valor para este item, e acreditamos que estão
dentro dos valores de referencia.

12/09/2022 - 11:04:31 F. MM DISTRIBUIDORA ... Negociação Item 0030: Bom dia! Exmo. Pregoeiro, estamos em nosso melhor lance para este item.
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12/09/2022 - 11:04:36 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:04:42 F. GO VENDAS ELETRON... Negociação Item 0075: Bom dia! Informo que cheguei ao meu melhor valor

12/09/2022 - 11:07:43 F. ELETROMAIS ELETRI... Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, nossos preços estão os mais baixos possíveis para honrar com a
administração, dessa forma não temos infelizmente como baixar mais ainda. Lhe agradecemos a
oportunidade.

12/09/2022 - 11:08:14 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0027: Bom dia Sr. pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!!

12/09/2022 - 11:08:49 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:09:10 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0028: Bom dia Sr. pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!!

12/09/2022 - 11:09:51 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0029: Bom dia Sr. Pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!

12/09/2022 - 11:10:24 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0031: Bom dia Sr. Pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!

12/09/2022 - 11:10:55 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0032: Bom dia Sr. pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!!

12/09/2022 - 11:11:20 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio informa que, será analizado todos os itens e valores propostos por todos
os licitantes, portanto se algum licitante queira solicitar desistencia tem que ser nesta plataforma e dentro do
prazo legal.

12/09/2022 - 11:11:23 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0049: Bom dia Sr. pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!

12/09/2022 - 11:11:53 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0050: Bom dia Sr. pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!

12/09/2022 - 11:12:22 F. ADRIANA LEME ALVE... Negociação Item 0056: Bom dia sr. Pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!

12/09/2022 - 11:19:22 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0071: Bom dia sr. Pregoeiro essa e a nossa melhor oferta!!!!

12/09/2022 - 11:20:03 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0074: Bom dia sr. Pregoeiro essa e a nossa melhor oferta, para todos o itens.

12/09/2022 - 11:30:18 Sistema O fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

12/09/2022 - 11:30:34 Sistema O fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

12/09/2022 - 11:31:14 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:39:43 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:49:33 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:49:52 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:50:07 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:50:32 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:51:24 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:51:52 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:52:05 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:52:17 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:52:30 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:52:48 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:52:59 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:53:15 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:53:24 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:53:31 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:53:34 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:53:52 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:54:05 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

12/09/2022 - 11:54:07 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:58:36 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 11:59:01 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 12:00:10 Sistema O fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 12:00:40 Sistema O fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 12:01:05 Sistema O fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 12:01:46 Sistema O fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS enviou uma nova proposta readequada.

12/09/2022 - 12:37:03 Sistema O fornecedor EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA enviou uma
nova proposta readequada.
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12/09/2022 - 12:37:29 Sistema O fornecedor EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA enviou uma
nova proposta readequada.

12/09/2022 - 13:39:17 Pregoeiro analisando documentos

12/09/2022 - 15:17:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 12/09/2022.

12/09/2022 - 15:17:05 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e Equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Instrumento
Convocatório e Principio da vinculação, considerando que os valores proposto pela presente empresa,
solicita da empresa SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA, a comprovação da exequibilidade
dos valores apresentados na sua proposta realinhada, ou seja composição de preço unitarios, em
conformidade com os itens; 8.12, 8.13, 8.14, juntamente com o item, 9.5.1.1, do Edital.

12/09/2022 - 15:55:14 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado no processo.

12/09/2022 - 15:55:14 Sistema Motivo: Após analise dos documentos apresentdos pela empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, este
pregoeiro e equipe de apoio, considerando que o objeto licitado é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA
PARÁ/PA, constatou-se que, os atestados apresentados são incompativel com objeto licitado, indo de
encontro com o item, 9.5.2, do Instrumento Convocatório.

12/09/2022 - 15:55:14 Sistema O fornecedor GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

12/09/2022 - 15:55:14 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA com lance
de R$ 160,00.

12/09/2022 - 16:29:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 12/09/2022.

12/09/2022 - 16:29:57 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa Marcelo Simoni me, proposta reajustada,
conforme decreto 10.24/2019 e Instrumento Convocatório.

12/09/2022 - 16:32:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 12/09/2022.

12/09/2022 - 16:32:04 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA,
proposta reajustada, conforme decreto 10.24/2019 e Instrumento Convocatório.

12/09/2022 - 16:50:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 12/09/2022.

12/09/2022 - 16:50:36 Sistema Motivo: este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI, a apresentação de ficha técnica dos itens, 0030 e 0046, conforme
item, 9.5.1.1, do Instrumento Convocatório.

12/09/2022 - 16:58:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 12/09/2022.

12/09/2022 - 16:58:46 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio solicita da empresa ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS, a comprovação da exequibilidade de seus valores propostos, conforme item, 8.12, 8.13, 8.14 e
9.5.1.1. do Instrumento Convocatório.

12/09/2022 - 17:01:35 Pregoeiro Este Pregoeiro e Equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, informa à todos os interessados que,
após os prazos concedidos nas deligencias supramencionadas, este pregoeiro suspenderá o presente
pregão, e retornará dia 13 de Setembro a partir das 09:00h.

12/09/2022 - 17:04:47 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

12/09/2022 - 18:15:24 Sistema A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.

13/09/2022 - 09:00:02 Pregoeiro Bom Dia, estamos reiniciando o presente certame, sejam todos bem vindos.

13/09/2022 - 12:27:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:28 do dia 13/09/2022.

13/09/2022 - 12:27:30 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, objetivando garantir o principio
da isonomia e principalmente a boa fé, solicita da empresa SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS
LTDA, a comprosição de preços unitarios, juntamente com notas de entrada, bem como ficha técnica, de
todos os itens vencidos pela empresa supramencionada, quais sejam; 002, 003, 005, 006, 007, 008, 0020,
0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0033, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045,
0047, 0051, 0052, 0055, 0060, 0061, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070, 0072, 0073, 0076,
ressaltamos que, já foram proporcionado um prazo para referida empresa, estamos reabrindo o mesmo
prazo para oportunizar como sinal de boa fé.

13/09/2022 - 13:47:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 13/09/2022.

13/09/2022 - 13:47:35 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando que a empresa
EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, apresentou um
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecida por empresa privada, sem reconhecimento em cartório,
solicitamos contrato e/ou notas fiscais para comprovação da veracidade do referido atestado.

13/09/2022 - 14:03:27 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 14:30 do dia 13/09/2022.

13/09/2022 - 14:03:27 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio informa a empresa SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E
SERVICOS LTDA, que o valor estimado do item nº 42 é R$: 768,66 e o preço proposto é R$: 997,00, neste
sentido solicitamos que a empresa reveja seu valor.

13/09/2022 - 14:06:39 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 14:30 do dia 13/09/2022.

13/09/2022 - 14:06:39 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando que o valor
estimado do item nº 44 é de R$: 692,55, sendo que o valor proposto é de R$: 888,00, solicitamos que reveja
o valor proposto.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio no uso de suas atribuições legais com fulcro no principio da
igualdade, isonomia, julgamento objetivo e principio da vinculação ao instrumento convocatório, esclarece
que ao solicitar da empresa SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS A COMPROVAÇÃO da exequibilidade em
conformidade com o item, 8.12, 8.13, 8.14 do edital, a mesma não se manifestou, levando-se em
consideração que este pregoeiro insistiu e reabriu o prazo para garantir que empresa se manifestasse
mesmo assim a mesma não se manifestou. A ausência de apresentação da composição dos preços
unitários, além de implicar desclassificação em razão do princípio da vinculação ao edital, também impede a
avaliação da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não podendo ser considerada
dispensável na sistemática adotada pelo edital. Ressaltamos que foi adotado no edital o que prevê o Art. 15,
do Decreto Federal 10.24/2019 – orçamento sigiloso, onde o mesmo estar... (CONTINUA)
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13/09/2022 - 16:16:48 Sistema (CONT. 1) devidamente disponível nos órgãos de controle. Como se não bastasse este pregoeiro e equipe
de apoio juntamente com equipe técnica observou que a referida empresa não apresentou CNE compatível
com objeto licitado qual seja; “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ/PA”, onde a empresa não
comtempla em seu cartão do cnpj e/ou contrato social os seguintes CNAE, 4742-3/00 e/ou 4754-7/03 e/ou
qualquer outro compatível, que corresponde ao objeto licitado, ressaltamos que inexiste previsão, ainda que
genérica com a atividade licitada, que seja suficiente para atender os requisitos de participação e habilitação
jurídica impostos pela legislação, que comprove se o particular atua na área do objeto licitado, vejamos; 4º
da Lei 13.979/2020, é irregular a contratação de empresa para realização de fornecimento estranho e
incompatível com o seu objeto social, por afronta aos arts. 26 parágrafo...

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema (CONT. 2) único, inciso II, 28, inciso III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0002
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 12,80.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0003
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 39,30.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0005
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 68,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0006
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 68,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0007
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 91,80.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0008
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 4,30.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0020
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 2,20.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0021
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 8,40.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0022
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 4,76.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0023
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS com lance de
R$ 5,60.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0024
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 10,80.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0025
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 739,80.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0026
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 3,70.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0033
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 55,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0035
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 371,80.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0036
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 12,53.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0037
pelo pregoeiro.
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13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 50,20.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0038
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 11,60.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0040
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 25,20.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0041
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 6,23.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0042
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 998,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0043
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 36,30.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0044
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 1.100,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0045
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 20,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0047
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 87,40.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0051
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 52,60.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0052
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 50,20.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0055
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 29,44.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0060
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 15,20.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0061
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 113,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0063
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 29,60.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0064
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 28,98.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0065
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 39,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0067
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 11,70.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0068
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 18,40.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0069
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA com lance de R$ 330,00.
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13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0070
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 65,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0072
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 7,84.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0073
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 505,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0075
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 235,00.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O fornecedor SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0076
pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:16:48 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E
INSTALAÇÃO EIRELI com lance de R$ 24,80.

13/09/2022 - 16:16:49 Sistema Para o item 0076, o fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA tem direito
a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

13/09/2022 - 16:36:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:37 do dia 13/09/2022.

13/09/2022 - 16:36:35 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI, a composição de preços unitarios bem como notas fiscais de entrada dos itens; 001,
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020,
0021, 0024, 0025, 0026, 0035, 0040, 0042, 0073, 0077. em conformidade com os itens, 8.12, 8.13, 8.14 do
Instrumento Convocatório.

13/09/2022 - 16:39:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 13/09/2022.

13/09/2022 - 16:39:49 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E
SERVICOS EIRELI, a composição de preços unitarios bem como notas fiscais de entrada dos itens; 001,
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020,
0021, 0024, 0025, 0026, 0035, 0040, 0042, 0073, 0077. em conformidade com os itens, 8.12, 8.13, 8.14 do
Instrumento Convocatório.13/09/2022 16:36:35 - Sistema - Foram

13/09/2022 - 16:45:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 18:46 do dia 13/09/2022.

13/09/2022 - 16:45:43 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita a composição de preços unitários bem como, como notas
fiscais de entrada para comprovação da exequibilidade dos valores propostos pela empresa ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, dos seguintes itens; 0037, 0038, 0039, 0047, 0048, 0051,
0052, 0059, 0060, 0067, 0068, 0070, 0075, em conformidade com os itens, 8.12, 8.13, 8.14, do Instrumento
Convocatório.

13/09/2022 - 17:46:44 Sistema A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.

13/09/2022 - 17:59:57 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa a todos os interessados que o presente pregão após os prazos
estabelecidos para os licitantes diligênciados, o presente pregão ficará suspenso, com reabertura para o dia
14 de Setembro de 2022, a parir das 09:00h.

14/09/2022 - 09:06:20 Pregoeiro Bom Dia, estamos reiniciando o presente certame, sejam todos bem vindos.

14/09/2022 - 09:12:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 14/09/2022.

14/09/2022 - 09:12:16 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, com fulcro na boa fé, solicita novamente da empresa
ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, a composição de preços unitarios dos itens;
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019,
0020, 0021, 0024, 0025, 0026, 0035, 0040, 0042, 0073, 0077. em conformidade com Instrumento
Convocatório.

14/09/2022 - 09:54:09 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

14/09/2022 - 10:20:29 Sistema O fornecedor Marcelo Simoni me foi inabilitado no processo.

14/09/2022 - 10:20:29 Sistema Motivo: Após analise dos documentos apresentados pela empresa Marcelo Simoni me, este pregoeiro e
equipe de apoio, constatou que, a mesma deixou de cumprir com os seguintes itens; 8.1, 9.5.1.1, 9.5.2, 9.7,
9.8, 9.8.1, e 9.9, do Instrumento Convocatório.

14/09/2022 - 10:20:29 Sistema O fornecedor Marcelo Simoni me foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 10:20:29 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA com lance de R$ 238,30.

14/09/2022 - 11:26:04 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0076 para o fornecedor ELETRICA
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 14/09/2022 às 11:50,
encerrando às 11:55:00.

14/09/2022 - 11:53:09 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 12:00 do dia 14/09/2022.

14/09/2022 - 11:53:09 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, considerando que o valor estimado para o item 0042, é de R$:
768,66 e o valor proposto é de R$: 998,00, solicitamos que a empresa ELETROMAIS ELETRICA
AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, reveja seu valor para pelo menos e

14/09/2022 - 11:55:03 Sistema O item 0076 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

14/09/2022 - 12:01:14 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 12:22 do dia 14/09/2022.

14/09/2022 - 12:01:14 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, considerando que o valor estimado para o item 0044, é de R$:
692,55 e o valor proposto é de R$: 1.100,00, solicitamos que a empresa NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, reveja seu valor.

14/09/2022 - 13:24:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 14/09/2022.

14/09/2022 - 13:24:26 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, a
apresentação de proposta readequada, em conformidade com o item; 8.1, do Instrumento Convocatório.

14/09/2022 - 13:35:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 14/09/2022.
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14/09/2022 - 13:35:50 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, solicita da empresa J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME, a
composição de preços unitários dos itens, 0022, 0036, 0041, 0043, 0055, 0062, 0063, 0064, 0066, 0071,
0072, 0074, bem como notas de entrada para comprovação de exequibilidade dos valores propostos.

14/09/2022 - 14:03:38 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

14/09/2022 - 14:18:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 14/09/2022.

14/09/2022 - 14:18:12 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, como sinal de boa fé, e com base no julgamento objetivo,
considerando que a empresa quando convocada, não apresentou notas fiscais de entrada para comprovação
da exequibilidade dos valores proposto, Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita a composição de preços
unitários bem como, como notas fiscais de entrada para comprovação da exequibilidade dos valores
propostos pela empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, dos seguintes
itens; 0037, 0038, 0039, 0047, 0048, 0051, 0052, 0059, 0060, 0067, 0068, 0070, 0075, em conformidade
com os itens, 8.12, 8.13, 8.14, do Instrumento Convocatório.

14/09/2022 - 14:35:03 Sistema O fornecedor EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA foi
inabilitado no processo.

14/09/2022 - 14:35:03 Sistema Motivo: Após analise dos documentos apresentados pela empresa EROPROT COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, verificou-se que a mesma não cumpriu com o item,
9.5.1, 9.5.1.1, ressaltamos que este pregoeiro, abriu deligência, estabeleceu prazo conforme o edital, mas a
mesma não se manifestou.

14/09/2022 - 14:35:03 Sistema O fornecedor EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA foi
inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 14:35:03 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 4,70.

14/09/2022 - 14:35:03 Sistema O fornecedor EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA foi
inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 14:35:03 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 3,08.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:09:51 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

14/09/2022 - 16:16:39 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:16:39 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou e estabeleceu prazo para empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, apresentar proposta realinhada para o item 0033, a mesma não se manifestou.

14/09/2022 - 16:16:39 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS com lance de
R$ 98,00.

14/09/2022 - 16:17:20 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:17:20 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou e estabeleceu prazo para empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, apresentar proposta realinhada para o item 0045, a mesma não se manifestou.

14/09/2022 - 16:17:20 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 24,60.

14/09/2022 - 16:18:00 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0065 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:18:00 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou e estabeleceu prazo para empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, apresentar proposta realinhada para o item 0065, a mesma não se manifestou.

14/09/2022 - 16:18:00 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 62,00.

14/09/2022 - 16:26:27 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0002 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:26:27 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 002, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:26:27 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 13,81.

14/09/2022 - 16:26:55 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0003 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:26:55 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 003, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:26:55 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 52,60.

14/09/2022 - 16:27:20 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0005 pelo pregoeiro.
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14/09/2022 - 16:27:20 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 005, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:27:20 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 69,00.

14/09/2022 - 16:27:45 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0006 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:27:45 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 006, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:27:45 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 69,00.

14/09/2022 - 16:28:07 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0007 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:28:07 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 007, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:28:07 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 92,40.

14/09/2022 - 16:28:26 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0008 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:28:26 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 008, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:28:26 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 5,43.

14/09/2022 - 16:28:49 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0009 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:28:49 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 009, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:28:49 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS com lance de
R$ 6,68.

14/09/2022 - 16:29:17 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0020 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:29:17 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0020, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:29:17 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 3,64.

14/09/2022 - 16:29:47 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0021 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:29:47 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0021, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:29:47 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 13,23.

14/09/2022 - 16:30:12 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0024 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:30:12 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0024, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:30:12 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 11,00.

14/09/2022 - 16:30:34 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0025 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:30:34 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0025, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:30:34 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 1.050,00.

14/09/2022 - 16:30:57 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0026 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:30:57 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0026, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:30:57 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 3,95.

14/09/2022 - 16:31:26 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0035 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:31:26 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0035, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:31:26 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
com lance de R$ 375,00.

14/09/2022 - 16:31:46 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0040 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:31:46 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0040, a mesma não
apresentou.
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14/09/2022 - 16:31:46 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 25,40.

14/09/2022 - 16:32:09 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0042 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:32:09 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0042, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:32:09 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 1.400,00.

14/09/2022 - 16:32:37 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0073 pelo pregoeiro.

14/09/2022 - 16:32:37 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a comprovação da exequibilidade da proposta da
empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, para o item 0073, a mesma não
apresentou.

14/09/2022 - 16:32:37 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 533,00.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:33:14 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

14/09/2022 - 16:48:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:50 do dia 14/09/2022.

14/09/2022 - 16:48:54 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, com intuito de oportunizar a
empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, e garantir o principio isonomico
entre as licitantes e ao mesmo tempo garantir a proposta mais vantajosa, solicita da empresa
supramencionada, a comprovação da exequibilidade de sua proposta para os itens; 002, 003, 005, 006, 007,
0035, 0037, 0038, 0039, 0045, 0047, 0048, 0051, 0052, 0053, 0059, 0060, 0065, 0067, 0068, 0070, 0075, em
conformidade o edital.

14/09/2022 - 17:24:05 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

15/09/2022 - 11:01:48 Pregoeiro Bom Dia a todos, estamos reiniciando o presente pregão

15/09/2022 - 11:02:05 Pregoeiro analisando documentos

15/09/2022 - 14:27:48 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0002 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:27:48 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, esclarece que por varias
tentativas solicitou via portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS
LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de exequibilidade dos valores de sua proposta, em
conformidade com os item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da Lei Federal
8.666/93, neste sentido tendo em vista ao principio da Isonomia e Principio da Igualdade e principio da
vinculação, vejamos; Art. 48. Serão desclassificadas: II - Propostas com valor global superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato... (CONTINUA)

15/09/2022 - 14:27:48 Sistema (CONT. 1) convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 8.12. O Pregoeiro no uso de
suas atribuições legais poderá, após a fase de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária, juntamente com as notas de
entradas, no intuito de verificar se os preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e
principalmente a continuidade dos serviços públicos. 8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de
proposta será de, 120(Cento e Vinte) minutos. 8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade
de sua proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta desclassificada.

15/09/2022 - 14:27:48 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 24,83.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado no
processo.
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15/09/2022 - 14:29:30 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, esclarece que por varias
tentativas solicitou via portal, que a empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS
LTDA, protocolasse neste portal a comprovação de exequibilidade dos valores de sua proposta, em
conformidade com os item 8.12, 8.13, do Instrumento Convocatório, bem como Art. 48, II da Lei Federal
8.666/93. Art. 48. Serão desclassificadas: II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou
com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato,
condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994). 8.12. O Pregoeiro no uso de suas atribuições... (CONTINUA)

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema (CONT. 1) legais poderá, após a fase de lances solicitar a comprovação da exequibilidade da proposta
vencedora, através de apresentação de composição de preços unitária, juntamente com as notas de
entradas, no intuito de verificar se os preços ofertados, não afetarão a entrega dos produtos, e
principalmente a continuidade dos serviços públicos. 8.13. O prazo para comprovação da exequibilidade de
proposta será de, 120(Cento e Vinte) minutos. 8.14. Caso a licitante não consiga comprovar a exequibilidade
de sua proposta, no prazo estabelecido no item 8.13, terá sua proposta desclassificada.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0003 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 78,26.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0005 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 116,41.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0006 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 111,45.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0007 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 147,30.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0035 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 384,18.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0037 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 67,80.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0038 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 13,86.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0039 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 104,46.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0045 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 32,76.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0047 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 110,00.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0048 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 65,04.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0051 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 88,22.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0052 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 73,78.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0053 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 5,34.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0059 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante J.LAVANDOSKI FERRAGENS com lance de R$ 12,20.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0060 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS com lance de
R$ 17,40.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0065 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 83,95.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0067 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 16,91.
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15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0068 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 26,00.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0070 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 91,59.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o
item 0075 pelo pregoeiro.

15/09/2022 - 14:29:30 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 419,42.

15/09/2022 - 14:43:10 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:43:10 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 005, é R$: 69,63,
solicitamos que a empresa J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME, reveja seu valor.

15/09/2022 - 14:44:20 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:44:20 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 006, é R$: 92,83,
solicitamos que a empresa J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME, reveja seu valor.

15/09/2022 - 14:45:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:45:29 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 007, é R$:
138,97, solicitamos que a empresa J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME, reveja seu valor.

15/09/2022 - 14:47:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:47:41 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 0037, é R$:
56,29, solicitamos que a empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, reveja seu
valor.

15/09/2022 - 14:47:55 Sistema Prazo de negociação alterado para o item 0037. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:47:55 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 0037, é R$:
56,29, solicitamos que a empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, reveja seu
valor.

15/09/2022 - 14:48:20 Sistema Prazo de negociação alterado para o item 0037. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:48:20 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 0037, é R$:
56,29, solicitamos que a empresa ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI, reveja seu
valor.

15/09/2022 - 14:51:27 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:51:27 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 0042, é R$:
768,66, solicitamos que a empresa NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI, reveja seu valor.

15/09/2022 - 14:52:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:52:57 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 0044, é R$:
692,55, solicitamos que a empresa NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI, reveja seu valor.

15/09/2022 - 14:54:10 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 15:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 14:54:10 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, tendo em vista que o valor de referencia do item, 0068, é R$:
20,54, solicitamos que a empresa NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI, reveja seu valor.

15/09/2022 - 15:02:37 Sistema O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R$ 69,62.

15/09/2022 - 15:02:37 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

15/09/2022 - 15:03:35 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 92,80.

15/09/2022 - 15:03:35 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

15/09/2022 - 15:04:19 Sistema O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R$ 138,95.

15/09/2022 - 15:04:19 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

15/09/2022 - 15:09:21 F. ELETROMAIS ELETRI... Negociação Item 0037: Boa tarde Senhor pregoeiro, aceitamos a redução de preço do referido item

15/09/2022 - 15:09:26 Sistema O Item 0037 recebeu um lance negociado no valor de R$ 56,29.

15/09/2022 - 15:09:26 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

15/09/2022 - 15:25:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:24 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 15:25:00 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, considerando que, a empresa J
C P PRADO COMERCIO EIRELI ME, já comprovou a exequibilidade dos itens anteriores, solicitamos que a
mesma comprove a exequibilidade dos seguintes itens; 002,003, 005, 006, 007, 0035, 0038, 0039, 0045,
0051, 0052 e 0053, em conformidade com item, 8.12, do edital.

15/09/2022 - 17:06:52 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.
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15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:44:24 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

15/09/2022 - 17:45:04 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI.

15/09/2022 - 17:45:04 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI.

15/09/2022 - 17:45:04 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:46:25 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:47:34 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

15/09/2022 - 17:48:12 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

15/09/2022 - 17:48:12 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

15/09/2022 - 17:48:12 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS
ELETRICOS.

15/09/2022 - 17:53:03 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA.

15/09/2022 - 17:53:03 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA.

15/09/2022 - 17:53:03 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LX SOLAR DISTRIBUIDORA LED LTDA.

15/09/2022 - 18:02:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 18:02:37 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio solicita da empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA,
proposta realinhada.

15/09/2022 - 18:04:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 15/09/2022.

15/09/2022 - 18:04:36 Sistema Motivo: Este Pregoeiro solicita da empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, proposta realinhada.

15/09/2022 - 18:06:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 15/09/2022.
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15/09/2022 - 18:06:18 Sistema Motivo: Este Pregoeiro solicita da empresa J.LAVANDOSKI FERRAGENS, proposta realinhada.

15/09/2022 - 18:08:23 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio, comunica que após o prazo estabelecidos para empresas
supramencionadas, o presente pregão ficará suspenso, comreabertura dia 19 a partir das 09:00h.

15/09/2022 - 18:10:31 Pregoeiro Este Pregoeiro e equipe de apoio retifica a a data da reabertura do presente pregão, onde se-lê dia 19, le-a-
se dia 16, a partir das 09:00h.

16/09/2022 - 09:08:48 Pregoeiro Bom Dia, estamos reiniciando o presente pregão

16/09/2022 - 09:11:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/09/2022.

16/09/2022 - 09:11:03 Sistema Motivo: Este Pregoeiro solicita da empresa J.LAVANDOSKI FERRAGENS, proposta realinhada.

16/09/2022 - 09:12:24 Sistema A diligência do item 0059 foi anexada ao processo.

16/09/2022 - 09:13:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/09/2022.

16/09/2022 - 09:13:25 Sistema Motivo: Este Pregoeiro solicita da empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, proposta realinhada, todos
itens ganho.

16/09/2022 - 10:40:25 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 10:40:25 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas, solicitou a proposta realinhada da empresa
PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, para o item nº 0024, o mesmo não atendeu, descumprindo o que
prevê o item 8.1 do edital.

16/09/2022 - 10:40:25 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 21,05.

16/09/2022 - 10:41:12 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 10:41:12 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas, solicitou a proposta realinhada da empresa
PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, para o item nº 0034, o mesmo não atendeu, descumprindo o que
prevê o item 8.1 do edital.

16/09/2022 - 10:41:12 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 28,60.

16/09/2022 - 10:42:45 Sistema O fornecedor J.LAVANDOSKI FERRAGENS foi desclassificado para o item 0059 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 10:42:45 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, por varias tentativas, solicitou a proposta realinhada da empresa
J.LAVANDOSKI FERRAGENS, para o item nº 0059, o mesmo não atendeu, descumprindo o que prevê o
item 8.1 do edital.

16/09/2022 - 10:42:45 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 13,80.

16/09/2022 - 10:46:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 12:47 do dia 16/09/2022.

16/09/2022 - 10:46:28 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA,
proposta realinhada para o item nº 0059, conforme o edital.

16/09/2022 - 10:53:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 12:54 do dia 16/09/2022.

16/09/2022 - 10:53:54 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, considerando que a empresa J C P PRADO COMERCIO EIRELI
ME, sagrou-se vencedora de mais alguns itens, este pregoeiro solicita uma proposta realinhada devidamente
atualizada.

16/09/2022 - 11:22:00 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

16/09/2022 - 13:22:54 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

16/09/2022 - 13:25:56 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi desclassificado para o item 0059 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 13:25:56 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, solicitou a proposta realinhada da empresa PARANAIBA REDE
ELETRICA LTDA, para o item nº 0059, o mesmo não atendeu, descumprindo o que prevê o item 8.1 do
edital.

16/09/2022 - 13:25:56 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 17,15.

16/09/2022 - 14:17:32 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

16/09/2022 - 14:20:42 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO
E SERVICOS EIRELI.

16/09/2022 - 14:22:12 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2022 às 14:53.

16/09/2022 - 14:43:35 Sistema O fornecedor J.LAVANDOSKI FERRAGENS - ME declarou intenção de recurso para o item 0059.

16/09/2022 - 15:05:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0059.

16/09/2022 - 15:05:59 Sistema Intenção: Boa tarde Prezados (a), entramos com recurso referente ao item 59, pois, não concordamos com
nossa desclassificação, enviamos a proposta atualizada apos a convocação as 09:12 no dia de hoje, então
nossa empresa atendeu o item 8.1 edital, favor verificar. Aguardo.

16/09/2022 - 15:05:59 Sistema Justificativa: Boa tarde, Sr. Licitante, este Pregoeiro e equipe de apoio, pede desculpas pelo equivo e
aproveita o incejo para comunicar que irá rever seus atos.

16/09/2022 - 15:07:01 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

16/09/2022 - 15:09:45 Sistema O fornecedor J.LAVANDOSKI FERRAGENS foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0059.

16/09/2022 - 15:09:45 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que estar reventos seu erro, pois não observamos que
empresa J.LAVANDOSKI FERRAGENS havia protocolado sua proposta realinhada, mais uma vez pedimos
desculpas pelo equivoco.

16/09/2022 - 15:09:45 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante J.LAVANDOSKI FERRAGENS com lance de R$ 12,20.

16/09/2022 - 15:09:45 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante J.LAVANDOSKI FERRAGENS com lance de R$ 12,20.

16/09/2022 - 15:10:22 Sistema O item 0051 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.
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16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:50:39.
Código verificador: 37F9BB

Página 280 de 282

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 15:10:39 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 17:45:29 Sistema O item 0042 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 17:45:29 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar revertendo a presente adjuducação, pois o valor esta acima
do valor de referencia.

16/09/2022 - 17:46:38 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0042 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.

16/09/2022 - 17:46:38 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta muito acima do
valor de referencia.

16/09/2022 - 17:46:58 Sistema O item 0044 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 17:46:58 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar revertendo a presente adjuducação, pois o valor esta acima
do valor de referencia.

16/09/2022 - 17:47:38 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 17:47:38 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta muito acima do
valor de referencia.

16/09/2022 - 17:47:38 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 1.349,00.

16/09/2022 - 17:48:30 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0044
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

16/09/2022 - 17:48:30 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassado o presente item, pois o valor esta muito acima do
valor de referencia.

16/09/2022 - 17:49:04 Sistema O item 0068 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 17:49:04 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar revertendo a presente adjuducação, pois o valor esta acima
do valor de referencia.

16/09/2022 - 17:49:59 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 17:49:59 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta muito acima do
valor de referencia.

16/09/2022 - 17:49:59 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 28,20.

16/09/2022 - 17:50:43 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi rejeitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 17:50:43 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta muito acima do
valor de referencia, sem sucesso nas negociações.

16/09/2022 - 17:50:43 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 29,00.

16/09/2022 - 17:51:02 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi rejeitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 17:51:02 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta muito acima do
valor de referencia, sem sucesso nas negociações.

16/09/2022 - 17:51:02 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 34,00.

16/09/2022 - 17:51:18 Sistema O fornecedor ELETROMAIS ELETRICA AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0068
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

16/09/2022 - 17:51:18 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta muito acima do
valor de referencia, sem sucesso nas negociações.

16/09/2022 - 17:53:37 Sistema O item 0035 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

16/09/2022 - 17:53:37 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar revertendo a presente adjudicação, pois o valor esta errado
no termo de referencia.

16/09/2022 - 17:54:55 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi rejeitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

16/09/2022 - 17:54:55 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta cotado errado
no termo de referencia.

16/09/2022 - 17:54:55 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI com lance de R$ 399,00.

16/09/2022 - 17:56:47 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0035 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi
considerado fracassado.
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16/09/2022 - 17:56:47 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio estar fracassando o presente item, pois o valor esta cotado errado
no termo de referencia.

22/09/2022 - 14:01:25 Sistema O item 0025 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 14:01:25 Sistema Motivo: Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando que a administração pode rever seus
atos a qualquer tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de documentação a
constou que a empresa NFX não apresentou documentação.

22/09/2022 - 14:01:44 Sistema O item 0026 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 14:01:44 Sistema Motivo: Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando que a administração pode rever seus
atos a qualquer tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de documentação a
constou que a empresa NFX não apresentou documentação.

22/09/2022 - 14:02:00 Sistema O item 0040 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 14:02:00 Sistema Motivo: Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando que a administração pode rever seus
atos a qualquer tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de documentação a
constou que a empresa NFX não apresentou documentação.

22/09/2022 - 14:02:24 Sistema O item 0047 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 14:02:24 Sistema Motivo: Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando que a administração pode rever seus
atos a qualquer tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de documentação a
constou que a empresa NFX não apresentou documentação.

22/09/2022 - 14:02:46 Sistema O item 0061 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 14:02:46 Sistema Motivo: Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando que a administração pode rever seus
atos a qualquer tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de documentação a
constou que a empresa NFX não apresentou documentação.

22/09/2022 - 14:03:04 Sistema O item 0073 teve a adjudicação revertida por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 14:03:04 Sistema Motivo: Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando que a administração pode rever seus
atos a qualquer tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de documentação a
constou que a empresa NFX não apresentou documentação.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado no processo.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema Motivo: Este pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando que a administração pode rever seus
atos a qualquer tempo, informamos a todos os interessados que, no ato de analise de documentação
constou-se que a empresa NFX não apresentou documentação.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 1.959,13.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS com lance de
R$ 4,30.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 28,33.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 120,00.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 163,38.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O fornecedor NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI foi rejeitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 14:05:08 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA com lance de R$ 2.500,00.

22/09/2022 - 14:18:25 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 14:40 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 14:18:25 Sistema Motivo: Este este pregoeiro no uso de suas atribuições legais, solicita da empresa J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME, que reveja o seu valor proposto, pois o mesmo estar acima do valor de referencia,
ou seja o valor de referencia é R$: 113,28.

22/09/2022 - 14:19:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 14:44 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 14:19:23 Sistema Motivo: Este este pregoeiro no uso de suas atribuições legais, solicita da empresa J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME, que reveja o seu valor proposto, pois o mesmo estar acima do valor de referencia,
ou seja o valor de referencia é R$: 25,44.

22/09/2022 - 14:30:15 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi rejeitado para o item 0073 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/09/2022 - 14:30:15 Sistema Motivo: Este Pregoeiro, informa que os valor proposto pela empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA,
esta muito acima do valor de referencia.

22/09/2022 - 14:35:33 Sistema O Item 0040 recebeu um lance negociado no valor de R$ 24,44.

22/09/2022 - 14:35:33 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

22/09/2022 - 14:35:55 Sistema O Item 0061 recebeu um lance negociado no valor de R$ 113,20.

22/09/2022 - 14:35:55 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

22/09/2022 - 14:41:25 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 15:00 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 14:41:25 Sistema Motivo: Este Pregoeiro solicita da empresa J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME, que reveja seu valor para
o item nº 25

22/09/2022 - 14:43:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 15:10 do dia 22/09/2022.
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22/09/2022 - 14:43:28 Sistema Motivo: Este Pregoeiro solicita que a empresa ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS, reveja o
valor do item nº 26, pois o seu valor esta acima do valor de referencia.

22/09/2022 - 14:47:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 15:10 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 14:47:00 Sistema Motivo: Este pregoeiro e equipe de apoio, solicita da empresa PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, que
reveja o seu valor para o item, nº 47, pois o valor estar acima do valor de referencia.

22/09/2022 - 14:47:53 Sistema O item 0061 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 14:49:12 Sistema O Item 0025 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.066,70.

22/09/2022 - 14:49:12 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

22/09/2022 - 14:49:51 Sistema O item 0040 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 15:22:15 Sistema O fornecedor PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA foi rejeitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:22:15 Sistema Motivo: Este pregoeiro e equipe de apoio, tentou negociar o valor do presente item com empresa
PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, pois o valor proposto pela mesma esta muito acima do valor de
referencia, mais não obteve sucesso, neste sentido, convocaremos a empresa remanescente.

22/09/2022 - 15:22:15 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 328,79.

22/09/2022 - 15:25:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 15:40 do dia 22/09/2022.

22/09/2022 - 15:25:34 Sistema Motivo: Este Pregoeiro e equipe de apoio, convoca a empresa J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME, para a
mesma reveja seu valor, pois o mesmo estar muito acima do valor de referencia.

22/09/2022 - 15:26:07 Sistema O Item 0047 recebeu um lance negociado no valor de R$ 110,48.

22/09/2022 - 15:26:07 Sistema A proposta readequada foi atualizada automaticamente.

22/09/2022 - 15:28:56 Sistema O item 0025 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 15:29:18 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0047: boa tarde sr. pregoeiro, informo que revi o valor e efetuiei um lovo lance.

22/09/2022 - 15:30:52 Sistema O item 0026 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

22/09/2022 - 15:42:13 Sistema O item 0047 foi adjudicado por Aldecir Pereira Damasceno.

Aldecir Pereira Damasceno

Pregoeiro

Leonan Lopes Borges

Apoio

Lucas Oliveira dos Santos

Apoio
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