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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Fundo Municipal De Educação

Registro de Preços Eletrônico nº 000008/2021

Às 09:01 do dia 14/04/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às
disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s)

visando o fornecimento de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da merenda escolar aos alunos da rede Municipal e creches do Município de Água Azul do Norte - PA.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

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

30/03/2021 18:13 01/04/2021 09:00 09/04/2021 09:00 14/04/2021 09:00 14/04/2021 09:01

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE
LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1
ESPECIFICAÇÃO : ARROZ BRANCO
SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO,
AGULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA
TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS,
LIVRE DE UMIDADE, COM GRÃOS INTEIROS.
EMBALAGEM DE 5 QUILOS

35,00 5.000 0 PC Aceito

0002 ACHOCOLATADO EM PÓ FONTE DE 7
VITAMINAS
ESPECIFICAÇÃO : ACHOCOLATADO EM PÓ
FONTE DE 7 VITAMINAS. INSTANTÂNEO,
TRADICIONAL, CONTENDO AÇÚCAR, CACAU,
EXTRATO DE MALTE, LEITE EM PÓ
DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ,
VITAMINAS,( CB3,B2,B6,B1, A, E D LECITINA DE
SOJA E AROMATIZANTES. CONTEM GUTÉM,
DE BOM RENDIMENTO

12,25 2.000 0 KG Aceito

0003 AÇÚCAR CRISTAL
ESPECIFICAÇÃO : AÇÚCAR CRISTAL
SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE
CANA-DE-AÇÚCAR
(SACCHARUMOFFICINARUM L.). CRISTAL,
BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A
MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE
DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.
PACOTES DE 2 QUILOS

8,62 6.000 0 PAC Aceito

0004 AVEIA EM FLOCOS 170G 4,06 100 0 UN Aceito

0005 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA
ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO DOCE TIPO
MAISENA, LEITE, MARIA. OBTIDO PELA
MISTURA DE FARINHA(S), AMIDO(S) E OU
FÉCULA(S) COM OUTROS INGREDIENTES,
SUBMETIDOS A PROCESSOS DE
AMASSAMENTO E COCÇÃO, FERMENTADOS
OU NÃO.O BISCOITO DEVERÁ SER
FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS
TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS,
QUEIMADOS, NÃO PODENDO APRESENTAR
EXCESSO DE DUREZA E NEM SE
APRESENTAR QUEBRADIÇO. PESO LÍQUIDO
DE 400 GRAMAS

6,80 5.000 0 PAC Aceito

0006 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER,
ÁGUA E SAL
ESPECIFICAÇÃO : BISCOITO SALGADO TIPO
CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL OBTIDO PELA
MISTURA DE FARINHA(S), AMIDO(S) E OU
FÉCULA(S) COM OUTROS INGREDIENTES,
SUBMETIDOS A PROCESSOS DE
AMASSAMENTO E COCÇÃO, FERMENTADOS
OU NÃO.O BISCOITO DEVERÁ SER
FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS
TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS,
QUEIMADOS, NÃO PODENDO APRESENTAR
EXCESSO DE DUREZA E NEM SE
APRESENTAR QUEBRADIÇO. PESO LÍQUIDO
400 GRAMAS

5,18 5.000 0 PAC Aceito
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0007 CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO-
CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GR - 2° QUALIDE
ESPECIFICAÇÃO : CARNE CONGELADA DE
BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A
40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .SÃO ALIMENTOS
DE ORIGEM ANIMAL OBTIDO ATRAVÉS DO
ABATE DE ANIMAIS SADIOS, EMBALADOS EM
SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, OU OUTRO
TIPO DE PLÁSTICO, ATÓXICO, INTACTO, COM
RÓTULO OU ETIQUETA QUE IDENTIFIQUE:
CATEGORIA DO PRODUTO, PRAZO DE
VALIDADE, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DE
INSPEÇÃO FEDERAL), SIE (SERVIÇO DE
INSPEÇÃO ESTADUAL) OU SIM (SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL). AS CARNES NÃO
PODEM TER MANCHAS DE QUALQUER
ESPÉCIE, NEM PARASITOS, NEM LARVAS.
DEVEM APRESENTAR ODOR E SABOR
CARACTERÍSTICO. O PERCENTUAL
ACEITÁVEL DE SEBO OU GORDURA É DE 10%
PARA CARNE BOVINA. AS CARNES
CONGELADAS NÃO DEVEM APRESENTAR
GELO SUPERFICIAL, ÁGUA DENTRO DA
EMBALAGEM, NEM QUALQUER SINAL DE
RECONGELAMENTO (GELO DE COR
AVERMELHADA, POR EXEMPLO). EMBALAGEM
DE 3 QUILOS EM CAIXAS DE 9 QUILOS,
MANTIDAS EM CONGELAMENTO DE ATÉ - 18
ºC.

43,56 5.000 0 KG Aceito

0008 COLORAU (COLORÍFERO) PRODUTO OBTIDO
DO PÓ DO URUCUM
ESPECIFICAÇÃO : COLORAU (COLORÍFERO)
PRODUTO OBTIDO DO PÓ DO URUCUM COM A
MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE
MANDIOCA. PÓ FINO, DE COLORAÇÃO
AVERMELHADA, DEVE ESTAR SEM A
PRESENÇA DE SUJIDADE OU MATÉRIAS
ESTRANHAS. EMBALAGEM 100 GRAMAS

4,18 800 0 UN Aceito

0009 CÚRCUMÃ, SECO, MOÍDO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO :
CÚRCUMÃ, SECO, MOÍDO- POPULARMENTE
CONHECIDO COMO AÇAFRÃO DA TERRA NA
REGIÃO. FRASCO DE 100 GRAMAS.

6,40 800 0 UN Aceito

0010 EXTRATO DE TOMATE PRODUTO
INDUSTRIALIZADO PREPARADO COM
TOMATE, AÇÚCAR E SAL
ESPECIFICAÇÃO : EXTRATO DE TOMATE
PRODUTO INDUSTRIALIZADO PREPARADO
COM TOMATE, AÇÚCAR E SAL, TEOR DE
SÓDIO MÁXIMO DE 135MG EM PORÇÃO DE
30G. TETRA PAK - 1 QUILO

17,22 600 0 KG Aceito

0011 FARINHA LÁCTEA 400G 12,74 200 0 UN Aceito

0012 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE TRIGO SEM
FERMENTO PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM
EXCLUSIVA DO GRÃO DE TRIGO, ISENTO DE
TERRA, SEM UMIDADE (TOLERADO MÁXIMO
14% DE UMIDADE). O PRODUTO DEVERÁ TER
ASPECTO DE PÓ FINO BRANCO, COM CHEIRO
E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVE
ATENDER A RESOLUÇÃO Nº 344 - 13/12/02
(FORTIFICAÇÃO DE FARINHAS COM FERRO E
ÁCIDO FÓLICO). PACOTE DE PESO LÍQUIDO
DE 1 QUILO

7,09 900 0 UN Aceito

0013 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
ESPECIFICAÇÃO : FARINHA DE TRIGO COM
FERMENTO PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM
EXCLUSIVA DO GRÃO DE TRIGO, ISENTO DE
TERRA, SEM UMIDADE (TOLERADO MÁXIMO
14% DE UMIDADE). O PRODUTO DEVERÁ TER
ASPECTO DE PÓ FINO BRANCO, COM CHEIRO
E SABOR PRÓPRIOS. O PRODUTO DEVE
ATENDER A RESOLUÇÃO Nº 344 - 13/12/02
(FORTIFICAÇÃO DE FARINHAS COM FERRO E
ÁCIDO FÓLICO). PACOTE DE PESO LÍQUIDO
DE 1 QUILO

7,09 900 0 UN Aceito

0014 FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500G
ESPECIFICAÇÃO : FUBÁ MIMOSO DE MILHO
PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO
DE MILHO DE 1 ª QUALIDADE,
DESGERMINADO OU NÃO, DEVENDO SER
FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS ISENTAS DE TERRA E
PARASITOS. PRODUTO DE ASPECTO FINO,
AMARELO, LIVRE DE UMIDADE. COM O
RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO
DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA
COCÇÃO. O PRODUTO DEVE ATENDER A
RESOLUÇÃO Nº 344 - 13/12/02 (FORTIFICAÇÃO
DE FARINHAS COM FERRO. PACOTE DE PESO
LÍQUIDO DE 500 GRAMAS E ÁCIDO FÓLICO).

3,82 500 0 PAC Aceito
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0015 FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE
CONGELADO
ESPECIFICAÇÃO : FRANGO, INTEIRO, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO.
EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE
OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS,
DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304
DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99, DA
LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
N.5504/99 E RESOLUÇÃO RDC N. 13 DE
02/01/2001.

10,60 2.000 0 KG Aceito

0016 FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA
ESPECIFICAÇÃO : FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA,
NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO
BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA
TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS,
FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE
UMIDADE. EMBALAGEM DE 1 QUILO.

10,79 6.000 0 KG Aceito

0017 FERMENTO BIOLÓGICO 10G
ESPECIFICAÇÃO : FERMENTO BIOLÓGICO
PRODUTO OBTIDO DE CULTURAS PURAS DE
LEVEDURAS (SACCHAROMYCESCEREVISIAS)
POR PROCEDIMENTO TECNOLÓGICO
ADEQUADO PARA AUMENTAR O VOLUME E A
POROSIDADE DOS PRODUTOS FORNEADOS.
PRODUTO GRANULADO E SECO. ISENTOS DE
MATÉRIAS TERROSAS E DETRITOS VEGETAIS
E ANIMAIS, NÃO POSSUIR CHEIRO DE MOFO E
SABOR AMARGO. EMBALAGEM DE 10
GRAMAS

2,89 1.800 0 UN Aceito

0018 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G
ESPECIFICAÇÃO : FERMENTO QUÍMICO
PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIA OU
MISTURA DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS EM PÓ
QUE PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU
UMIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO
GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS
ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU
FÉCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A
POROSIDADE. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS

7,94 200 0 UN Aceito

0019 FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O
PREPARO DE CUSCUZ 500GR
ESPECIFICAÇÃO : FLOCOS DE MILHO PRÉ
COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ.
EMBALAGEM DE 500 GRS

4,00 4.000 0 UN Aceito

0020 LEITE UHT, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL
(VACA)
ESPECIFICAÇÃO : LEITE UHT, PRODUTO DE
ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO FLUIDO,
HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OPACA,
ESTERILIZADO (PROCESSO DE
ULTRAPASTEURIZAÇÃO CONSISTE
BASICAMENTE NO TRATAMENTO DO LEITE A
UMA TEMPERATURA DE 130º A 150O C, POR 2
A 4 SEGUNDOS E DEPOIS RESFRIADO A UMA
TEMPERATURA INFERIOR A 32O C).
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO
MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO
E ROTULAGEM DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. CAIXA DE 1 LITRO - TETRA PAK

7,25 1.000 0 L Aceito

0021 LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL
ESPECIFICAÇÃO : LEITE EM PÓ - PRODUTO
EM PÓ INTEGRAL OBTIDO POR
DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA E APTO
PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA, MEDIANTE
PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS.
DEVE TER BOA SOLUBILIDADE. PACOTE DE
PESO LÍQUIDO 1 QUILO.

35,00 5.000 0 KG Aceito

0022 LEITE S/ LACTOSE 1L
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO : LEITE
PASTEURIZADO UHT EMBALADO EM CAIXAS
CONTENDO 01 LITRO DO PRODUTO, INSENTO
DE LACTOSE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE 03
MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

10,69 200 0 L Aceito

0023 MACARRÃO PARAFUSO 500G
ESPECIFICAÇÃO : MACARRÃO PARAFUSO
PRODUTO NÃO FERMENTADO OBTIDO PELO
AMASSAMENTO MECÂNICO DE FARINHA DE
TRIGO COMUM E/OU SÊMOLA/SEMOLINA.
FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS
TERROSAS, PARASITOS E LARVAS. AS
MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO
DEVERÃO TURVÁ-LAS ANTES DA COCÇÃO,
NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANÇOSAS. COM RENDIMENTO MÍNIMO APÓS
O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO
ANTES DA COCÇÃO. PACOTE DE PESO
LÍQUIDO 500 GRAMAS

5,00 4.000 0 PAC Aceito
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0024 MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS
ESPECIFICAÇÃO : MARGARINA COM 70% DE
LIPIDIOS , CONTÉM GORDURA
VEGETAL.CONTEM AROMATIZANTE
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.PRODUTO
A BASE DE ÓLEOS VEGETAIS LIQUÍDOS E
INTERESTERIFICADOS ,ÁGUA,SAL,LEITE
DESNATADO, PASTELRIZADO
RECONSTITUIDO,VITAMINAS A
ESTABILIZANTE: MONO E DIGLICERÍDIOS DE
ÁCIDOS GRAXOSLECITINA DE SOJA E
ÉSTERES DE POLIGLICEROL DE ÁCIDO
GRAXOS, CONSERVADOR SORBATO DE
POTÁSSIO.ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO,
AROMATIZANTE, ANTIOXIDANTE: EDTA-
CALOCO DISSODICO,BHT E ÁCIDO CÍTRICO E
CORANTE NATURAL DE URUCUM E
CÚRCUMA. NÃO CONTÉM
GLÚTEM.ENRIQUECIDOS DE VITAMINAS,
ADICIONADA OU NÃO DE SAL.
APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR
E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR
ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES.
EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO
MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO
E ROTULAGEM DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO.

15,95 1.200 0 KG Aceito

0025 MACARRÃO "TIPO CONCHA" 500G
ESPECIFICAÇÃO : MACARRÃO "TIPO CONCHA"
MASSA SECA COM OVOS, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM TRANSPARENTE INTACTA
DE 500G, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DE
ENTREGA PACOTES 500 GRAMAS

5,00 3.500 0 PAC Aceito

0026 MILHO DE CANJICA 500G
ESPECIFICAÇÃO : MILHO AMARELO CRU
PARA CANJICA PRODUTO DOS GRÃOS OU
PEDAÇOS DOS GRÃOS DE MILHO
PROVENIENTES DA ESPÉCIE (ZEAMAYS, L.)
QUE APRESENTAM AUSÊNCIA PARCIAL OU
TOTAL DO GÉRMEN, EM FUNÇÃO DO
PROCESSO DE ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA
OU MANUAL (DEGERMINAÇÃO).OS GRÃOS
PODEM SER DE COR BRANCA OU AMARELA,
DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,
POLIDO, LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. PESO LÍQUIDO DE 500
GRAMAS

3,50 4.000 0 UN Aceito

0027 MILHO P/ PIPOCA 500G 5,60 1.200 0 PAC Aceito

0028 MILHO VERDE EM CONSERVA 280 G 24X1
ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM COM NO
MÍNIMO 280G,COM DADOS DE
INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

105,00 50 0 CX Aceito

0029 CEREAL INFANTIL DE ARROZ 400G
ESPECIFICAÇÃO : IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, DADOS E MARCA DO
FRABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO
DE 06 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA

20,00 200 0 LT Aceito

0030 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML
ESPECIFICAÇÃO : ÓLEO DE SOJA REFINADO
PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DE SOJA QUE
SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO
ADEQUADO COMO DEGOMAGEM,
NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO,
FRIGORIFICAÇÃO OU NÃO DE
DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO
REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS.
EMBALAGEM 900 ML

10,03 4.000 0 UN Aceito

0031 PAO FRANCES APROXIMADAMENTE 50G
ESPECIFICAÇÃO : PREPARADO A PARTIR DE
MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA
E PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. INGREDIENTES: FARINHA DE
TRIGO, ÁGUA, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO E
MELHORADOR DE FARINHA, CONSERVANTE,
ENTRE OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS
NA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE NÃO
DESCARACTERIZEM O PRODUTO. PRODUÇÃO
CONFORME NORMAS DA ANVISA E AS
LEGISLAÇÕES VIGENTES. SERÁ REJEITADO O
PÃO QUEIMADO OU MAL COZIDO, COM ODOR
E SABER DESAGRADÁVEL, PRESENÇA DE
FUNGOS E NÃO SERÁ PERMITIDA A ADIÇÃO
DE FARELOS E DE CORANTES DE QUALQUER
NATUREZA EM SUA CONFECÇÃO.

13,90 10.000 0 KG Aceito
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0032 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E CARTILAGEM
DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO
ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM EM FILME PVC
TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS
OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DI POA
N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99, DA
LEI MUNICIPAL / VIGILÂNCIA SANITÁRIA
N.5504/99 E RESOLUÇÃO RDC N. 13 DE
02/01/2001.

20,78 2.000 0 KG Aceito

0033 POLVILHO DOCE 1KG
ESPECIFICAÇÃO : O PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE/AGRICULTURA

9,80 2.500 0 UN Aceito

0034 POLVILHO AZEDO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO :
POLVILHO AZEDO - O PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE/AGRICULTURA. EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 1 KG

9,80 2.500 0 KG Aceito

0035 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABORES
MORANGO OU FRAMBOESA 25G

3,49 500 0 UN Aceito

0036 QUEIJO MUSSARELA
ESPECIFICAÇÃO : QUEIJO MUSSARELA
PRODUTO ELABORADO COM LEITE DE VACA,
COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR
BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO
PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE
SALGADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO
MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO
E ROTULAGEM DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. EMBALAGEM EM POLIETILENO
DE BAIXA DENSIDADE ATÓXICO.

49,00 500 0 KG Aceito

0037 QUEIJO RALADO 45,16 300 0 KG Aceito

0038 SAL PRODUTO REFINADO, IODADO
ESPECIFICAÇÃO : SAL PRODUTO REFINADO,
IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E
COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO
DE 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10
MG E MÁXIMO DE 15 MG DE IODO POR QUILO
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL
ESPECÍFICA - EMBALAGEM EM PLÁSTICO DE
POLIETILENO DE 1 KG. PESO LIQUIDO DE 1
QUILO

1,90 550 0 KG Aceito

0039 SALSICHA MISTA RESFRIADA
ESPECIFICAÇÃO : SALSICHA MISTA
RESFRIADA (COMPOSTA DE CARNE BOVINA E
SUÍNA, EMBALADA A VÁCUO.) COM DATA DE
FABRICAÇÃO DO MESMO MÊS DA ENTREGA
DO PRODUTO

13,50 1.200 0 KG Aceito

0040 VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO : VINAGRE
DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO, PRODUTO
NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES,
ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS
ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE
DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E
DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. FRASCO
LIQUIDO DE 750 ML.

4,60 600 0 FR Aceito

0041 BATATA INGLESA
ESPECIFICAÇÃO : DE PRIMEIRA.
APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL
QUE LHE PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA
CNNPA

6,57 2.500 0 KG Aceito

0042 BETERRABA
ESPECIFICAÇÃO : APRESENTANDO GRAU DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE
E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM
AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
12/78 DA CNNPA.

7,18 1.500 0 KG Aceito

0043 MAÇA VERMELHA
ESPECIFICAÇÃO : APRESENTANDO GRAU DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE
E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM
AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO
12/78 CNNPA

9,53 2.000 0 KG Aceito
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0044 LARANJA TIPO PÊRA
ESPECIFICAÇÃO : APRESENTANDO GRAU DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE
E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM
AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 1

6,49 3.000 0 KG Aceito

0045 REPOLHO
ESPECIFICAÇÃO : BRANCO, APRESENTANDO
GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE
PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O
TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
12/78 DA CNNPA.

5,90 3.000 0 KG Aceito

0046 CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSP, SEM
GORDURA, SEM PELE

38,25 8.000 0 KG Aceito

0047 CARNE MOIDA CONGELAGA DE BOVINO 42,30 16.000 0 KG Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

29/03/2021 EDITAL DE MERENDA ESCOLAR.pdf

29/03/2021 Parecer Nº 028-2021-AJEL-pregão eletrônico-merenda escolar-SRP-Parecer Preliminar (1).pdf

30/03/2021 adendo ao edital ao edital da merenda escolar.pdf

05/04/2021 Ssegundo adendo ao edital da merenda escolar.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

14/04/2021 - 09:46 Negociação aberta para o processo
000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47
do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 09:46 Negociação aberta para o processo
000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,14,16,23,25 do processo
000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 09:46 Negociação aberta para o processo
000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 34,40 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 09:46 Negociação aberta para o processo
000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 09:52 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 09:54 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0046 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 09:54 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0046 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 09:56 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0047 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 10:21 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 10:23 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 10:24 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0021 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 10:25 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0024 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 10:28 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0028 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 10:29 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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14/04/2021 - 11:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:22 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:25 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:28 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0037 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:30 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0041 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:30 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0042 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:31 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0044 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:31 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0045 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:31 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0045 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:31 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0046 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:31 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0047 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:33 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:33 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:33 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:33 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:33 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0009 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:34 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:34 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:34 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0012 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:35 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:35 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:39 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:39 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:40 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0016 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:40 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0017 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:40 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0018 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:42 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0020 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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14/04/2021 - 11:42 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0023 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:42 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0025 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:43 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0034 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:43 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0040 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:55 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:56 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:56 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:56 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0041 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:57 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0042 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:57 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0044 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:57 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0045 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:57 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0046 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:57 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0047 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:58 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:58 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:58 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0023 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:58 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0025 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:59 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0034 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 11:59 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0040 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 13:07 Negociação aberta para o
processo000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47
do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 13:07 Negociação aberta para o
processo000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,14,16,23,25 do processo
000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 13:07 Negociação aberta para o
processo000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 34,40 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 13:07 Negociação aberta para o
processo000008/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 43 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2021 - 16:18 Intenção de recurso enviada para o
processo 000008/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0043 do processo 000008/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total
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0001 ARROZ BRANCO
SUBGRUPO POLIDO,
CLASSE LONGO FINO,
AGULHA, TIPO 1
Especificação : ARROZ
BRANCO subgrupo
polido, classe longo fino,
agulha, tipo 1, isento de
matéria terrosa, pedras,
fungos ou parasitas, livre
de umidade, com grãos
inteiros. EMBALAGEM
DE 5 QUILOS

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

DELLARROZ DELLARROZ 17,70 5.000 88.500,00

0002 ACHOCOLATADO EM
PÓ FONTE DE 7
VITAMINAS
Especificação :
ACHOCOLATADO EM
PÓ fonte de 7 vitaminas.
instantâneo, tradicional,
contendo açúcar, cacau,
extrato de malte, leite em
pó desnatado, soro de
leite em pó, vitaminas,(
cb3,b2,b6,b1, A, e D
lecitina de soja e
aromatizantes. Contem
Gutém, de bom
rendimento

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

ITALAC ITALAC 2,40 2.000 4.800,00

0003 AÇÚCAR CRISTAL
Especificação : AÇÚCAR
CRISTAL sacarose obtida
a partir do caldo de cana-
de-açúcar
(Saccharumofficinarum
L.). Cristal, branco,
aspecto granuloso fino a
médio, isento de matéria
terrosa, livre de umidade
e fragmentos estranhos.
PAcotes de 2 quilos

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

ITAJA ITAJA 4,80 6.000 28.800,00

0004 AVEIA EM FLOCOS
170G

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

QUAKER QUAKER 1,90 100 190,00

0005 BISCOITO DOCE TIPO
MAISENA, LEITE, MARIA

Especificação :
BISCOITO DOCE TIPO
MAISENA, LEITE,
MARIA. obtido pela
mistura de farinha(s),
amido(s) e ou fécula(s)
com outros ingredientes,
submetidos a processos
de amassamento e
cocção, fermentados ou
não.O biscoito deverá ser
fabricado a partir de
matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em
perfeito estado de
conservação, serão
rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não
podendo apresentar
excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço.
Peso líquido de 400
gramas

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

RENATA RENATA 3,10 5.000 15.500,00

0006 BISCOITO SALGADO
TIPO CREAM CRACKER,
ÁGUA E SAL
Especificação :
BISCOITO SALGADO
TIPO CREAM CRACKER,
ÁGUA E SAL obtido pela
mistura de farinha(s),
amido(s) e ou fécula(s)
com outros ingredientes,
submetidos a processos
de amassamento e
cocção, fermentados ou
não.O biscoito deverá ser
fabricado a partir de
matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em
perfeito estado de
conservação, serão
rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não
podendo apresentar
excesso de dureza e nem
se apresentar quebradiço.
Peso líquido 400 gramas

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

FORTALEZA FORTALEZA 3,00 5.000 15.000,00
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0007 CARNE CONGELADA
DE BOVINO SEM OSSO-
CUBOS DE ACÉM DE 30
A 40 GR - 2° QUALIDE
Especificação : CARNE
CONGELADA DE
BOVINO SEM OSSO-
CUBOS DE ACÉM DE 30
A 40 GRAMAS - 2°
QUALIDADE .São
alimentos de origem
animal obtido através do
abate de animais sadios,
embalados em saco
plástico de polietileno, ou
outro tipo de plástico,
atóxico, intacto, com
rótulo ou etiqueta que
identifique: categoria do
produto, prazo de
validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de
Inspeção Estadual) ou
SIM (Serviço de Inspeção
Municipal). As carnes não
podem ter manchas de
qualquer espécie, nem
parasitos, nem larvas.
Devem apresentar odor e
sabor característico. O
percentual aceitável de
sebo ou gordura é de
10% para carne bovina.
As carnes congeladas
não devem apresentar
gelo superficial, água
dentro da embalagem,
nem qualquer sinal de
recongelamento (gelo de
cor avermelhada, por
exemplo). Embalagem de
3 quilos em caixas de 9
quilos, mantidas em
congelamento de até - 18
ºC.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

IN NATURA IN NATURA 20,90 5.000 104.500,00

0008 COLORAU
(COLORÍFERO)
PRODUTO OBTIDO DO
PÓ DO URUCUM
Especificação :
COLORAU (colorífero)
produto obtido do pó do
urucum com a mistura de
fubá ou farinha de
mandioca. Pó fino, de
coloração avermelhada,
deve estar sem a
presença de sujidade ou
matérias estranhas.
EMBALAGEM 100
GRAMAS

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

MARATAMARATA MARATA 0,80 800 640,00

0009 CÚRCUMÃ, SECO,
MOÍDO
Especificação :
Especificação :
CÚRCUMÃ, seco, moído-
popularmente conhecido
como açafrão da terra na
região. FRASCO DE 100
GRAMAS.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

SOUZA SOUZA 1,00 800 800,00

0010 EXTRATO DE TOMATE
PRODUTO
INDUSTRIALIZADO
PREPARADO COM
TOMATE, AÇÚCAR E
SAL
Especificação :
EXTRATO DE TOMATE
produto industrializado
preparado com tomate,
açúcar e sal, teor de
sódio máximo de 135mg
em porção de 30g.
TETRA PAK - 1 QUILO

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

OLE OLE 4,00 600 2.400,00

0011 FARINHA LÁCTEA 400G A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

NESTLE NESTLE 3,19 200 638,00
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0012 FARINHA DE TRIGO
SEM FERMENTO
Especificação : FARINHA
DE TRIGO SEM
FERMENTO produto
obtido pela moagem
exclusiva do grão de trigo,
isento de terra, sem
umidade (tolerado
máximo 14% de
umidade). O produto
deverá ter aspecto de pó
fino branco, com cheiro e
sabor próprios. O produto
deve atender a Resolução
nº 344 - 13/12/02
(fortificação de farinhas
com ferro e ácido fólico).
Pacote de peso líquido de
1 quilo

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

SABORELE SABORELE 3,00 900 2.700,00

0013 FARINHA DE TRIGO
COM FERMENTO
Especificação : FARINHA
DE TRIGO COM
FERMENTO produto
obtido pela moagem
exclusiva do grão de trigo,
isento de terra, sem
umidade (tolerado
máximo 14% de
umidade). O produto
deverá ter aspecto de pó
fino branco, com cheiro e
sabor próprios. O produto
deve atender a Resolução
nº 344 - 13/12/02
(fortificação de farinhas
com ferro e ácido fólico).
Pacote de peso líquido de
1 quilo

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

DONA BENTA DONA BENTA 4,00 900 3.600,00

0014 FUBÁ MIMOSO DE
MILHO 500G
Especificação : FUBÁ
MIMOSO DE MILHO
produto obtido pela
moagem do grão de milho
de 1 ª qualidade,
desgerminado ou não,
devendo ser fabricadas a
partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de
terra e parasitos. Produto
de aspecto fino, amarelo,
livre de umidade. Com o
rendimento mínimo após
o cozimento de 2,5 vezes
a mais do peso antes da
cocção. O produto deve
atender a Resolução nº
344 - 13/12/02
(fortificação de farinhas
com ferro. Pacote de
peso líquido de 500
gramas e ácido fólico).

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

SINHA SINHA 1,20 500 600,00

0015 FRANGO INTEIRO DE
PRIMEIRA QUALIDADE
CONGELADO
Especificação : FRANGO,
inteiro, de primeira
qualidade, congelado.
Embalagem em filme
PVC transparente ou
saco plástico
transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade,
marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304
de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei Municipal
/ Vigilância Sanitária
n.5504/99 e Resolução
RDC n. 13 de 02/01/2001.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

AMERICANO AMERICANO 6,50 2.000 13.000,00

0016 FEIJÃO TIPO 1,
CARIOCA
Especificação : FEIJÃO
TIPO 1, CARIOCA, novo,
grãos inteiros, aspecto
brilhoso, liso, isento de
matéria terrosa, pedras
ou corpos estranhos,
fungos ou parasitas e livre
de umidade. Embalagem
de 1 quilo.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

KISABOR KISABOR 6,50 6.000 39.000,00
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0017 FERMENTO BIOLÓGICO
10G
Especificação :
FERMENTO BIOLÓGICO
produto obtido de culturas
puras de leveduras
(Saccharomycescerevisias)
por procedimento
tecnológico adequado
para aumentar o volume e
a porosidade dos
produtos forneados.
Produto granulado e
seco. Isentos de matérias
terrosas e detritos
vegetais e animais, não
possuir cheiro de mofo e
sabor amargo.
Embalagem de 10
gramas

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

SAF, INSTANET SAF, INSTANET 0,85 1.800 1.530,00

0018 FERMENTO QUÍMICO
EM PÓ 250G
Especificação :
FERMENTO QUÍMICO
produto formado de
substância ou mistura de
substâncias químicas em
pó que pela influência do
calor e/ou umidade,
produz desprendimento
gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com
farinhas, amidos ou
féculas, aumentando-lhes
o volume e a porosidade.
EMBALAGEM DE 250
GRAMAS

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

ROYAL ROYAL 6,47 200 1.294,00

0019 FLOCOS DE MILHO PRÉ
COZIDO PARA O
PREPARO DE CUSCUZ
500GR
Especificação : FLOCOS
DE MILHO PRÉ COZIDO
PARA O PREPARO DE
CUSCUZ. Embalagem de
500 grs

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

BONOMILHO BONOMILHO 0,80 4.000 3.200,00

0020 LEITE UHT, PRODUTO
DE ORIGEM ANIMAL
(VACA)
Especificação : LEITE
UHT, produto de origem
animal (vaca), líquido
fluido, homogêneo, de cor
branca opaca, esterilizado
(processo de
ultrapasteurização
consiste basicamente no
tratamento do leite a uma
temperatura de 130º a
150o C, por 2 a 4
segundos e depois
resfriado a uma
temperatura inferior a 32o
C). Embalagem primária
com identificação do
produto, especificação
dos ingredientes,
informação nutricional,
marca do fabricante e
informações do mesmo,
prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de
acordo com a legislação.
Caixa de 1 litro - Tetra
Pak

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

DA VACA DA VACA 4,19 1.000 4.190,00

0021 LEITE EM PÓ -
PRODUTO EM PÓ
INTEGRAL
Especificação : LEITE EM
PÓ - PRODUTO EM PÓ
INTEGRAL obtido por
desidratação do leite de
vaca e apto para a
alimentação humana,
mediante processos
tecnológicos adequados.
Deve ter boa solubilidade.
Pacote de peso líquido 1
quilo.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

CGL CGL 11,29 5.000 56.450,00
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0022 LEITE S/ LACTOSE 1L
Especificação :
Especificação : LEITE
PASTEURIZADO UHT
EMBALADO EM CAIXAS
CONTENDO 01 LITRO
DO PRODUTO,
INSENTO DE LACTOSE.
PRAZO MÍNIMO DE
VALIDADE 03 MESES A
PARTIR DA DATA DE
FABRICAÇÃO.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

PIRACANJUBA PIRACANJUBA 4,30 200 860,00

0023 MACARRÃO PARAFUSO
500G
Especificação :
MACARRÃO PARAFUSO
produto não fermentado
obtido pelo amassamento
mecânico de farinha de
trigo comum e/ou
sêmola/semolina.
Fabricados a partir de
matérias primas sãs e
limpas, isentas de
matérias terrosas,
parasitos e larvas. As
massas ao serem postas
na água não deverão
turvá-las antes da cocção,
não podendo estar
fermentadas ou rançosas.
Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2
vezes a mais do peso
antes da cocção. Pacote
de peso líquido 500
gramas

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

PAULISTA PAULISTA 2,07 4.000 8.280,00

0024 MARGARINA COM 70%
DE LIPIDIOS
Especificação :
MARGARINA COM 70%
DE LIPIDIOS , CONTÉM
GORDURA
VEGETAL.CONTEM
AROMATIZANTE
SINTÉTICO IDÊNTICO
AO NATURAL.produto A
base de óleos vegetais
liquídos e
interesterificados
,água,sal,leite desnatado,
pastelrizado
reconstituido,vitaminas A
Estabilizante: mono e
diglicerídios de ácidos
graxoslecitina de soja e
ésteres de poliglicerol de
ácido graxos,
conservador sorbato de
potássio.acidulante ácido
lático, aromatizante,
antioxidante: EDTA-
caloco dissodico,BHT e
ácido cítrico e corante
natural de urucum e
cúrcuma. Não contém
glútem.Enriquecidos de
vitaminas, adicionada ou
não de sal. Apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiares e deverão
estar isentos de ranço e
de bolores. Embalagem
primária com identificação
do produto, especificação
dos ingredientes,
informação nutricional,
marca do fabricante e
informações do mesmo,
prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de
acordo com a legislação.
PESO LIQUIDO DE 1
QUILO.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

DELICIA DELICIA 4,80 1.200 5.760,00
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0025 MACARRÃO "TIPO
CONCHA" 500G
Especificação :
MACARRÃO "TIPO
CONCHA" MASSA seca
com ovos, acondicionado
em embalagem
transparente intacta de
500g, a embalagem
deverá conter
externamente os dados
de identificação,
procedência, informações
nutricionais, número de
lote, data de fabricação,
data de validade e
condições de
armazenagem. Validade
mínima de 6 meses na
data de entrega Pacotes
500 gramas

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

RENATA RENATA 2,27 3.500 7.945,00

0026 MILHO DE CANJICA
500G
Especificação : MILHO
AMARELO CRU PARA
CANJICA produto dos
grãos ou pedaços dos
grãos de milho
provenientes da espécie
(ZeaMays, L.) que
apresentam ausência
parcial ou total do
gérmen, em função do
processo de escarificação
mecânica ou manual
(degerminação).Os grãos
podem ser de cor branca
ou amarela, de primeira
qualidade, beneficiado,
polido, limpo; isento de
sujidades, parasitas e
larvas. Peso líquido de
500 gramas

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

SINHA SINHA 1,70 4.000 6.800,00

0027 MILHO P/ PIPOCA 500G A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

SINHA SINHA 3,40 1.200 4.080,00

0028 MILHO VERDE EM
CONSERVA 280 G 24X1
Especificação :
EMBALAGEM COM NO
MÍNIMO 280G,COM
DADOS DE
INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

QUERO QUERO 2,20 50 110,00

0029 CEREAL INFANTIL DE
ARROZ 400G
Especificação :
Identificação do produto,
dados e marca do
frabricante, prazo de
validade mínimo de 06
meses após a data de
entrega

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

NESTLE NESTLE 7,70 200 1.540,00

0030 ÓLEO DE SOJA
REFINADO 900 ML
Especificação : ÓLEO DE
SOJA REFINADO
produto obtido do grão de
soja que sofreu processo
tecnológico adequado
como degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação
ou não de desodorização.
Líquido viscoso refinado,
fabricado a partir de
matérias primas sãs e
limpas. EMBALAGEM
900 ML

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

CONCORDIA CONCORDIA 8,00 4.000 32.000,00
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0031 PAO FRANCES
APROXIMADAMENTE
50G
Especificação : Preparado
a partir de matérias-
primas sãs, de primeira
qualidade, isentas de
matéria terrosa e
parasitas e em perfeito
estado de conservação.
Ingredientes: Farinha de
trigo, água, sal, fermento
biológico e melhorador de
farinha, conservante,
entre outros ingredientes
permitidos na legislação
vigente que não
descaracterizem o
produto. Produção
conforme normas da
ANVISA e as legislações
vigentes. Será rejeitado o
pão queimado ou mal
cozido, com odor e saber
desagradável, presença
de fungos e não será
permitida a adição de
farelos e de corantes de
qualquer natureza em sua
confecção.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

MILL SABORES MILL SABORES 10,89 10.000 108.900,00

0032 PEITO DE FRANGO SEM
OSSO E CARTILAGEM
DE PRIMEIRA
QUALIDADE,
CONGELADO
Especificação :
Embalagem em filme
PVC transparente ou
saco plástico
transparente, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade,
marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as
Portarias do Ministério da
Agricultura, DI POA n.304
de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei Municipal
/ Vigilância Sanitária
n.5504/99 e Resolução
RDC n. 13 de 02/01/2001.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

FRIATO FRIATO 13,70 2.000 27.400,00

0033 POLVILHO DOCE 1KG
Especificação : O
PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA
SAÚDE/AGRICULTURA

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

MATUTO MATUTO 3,10 2.500 7.750,00

0034 POLVILHO AZEDO
Especificação :
Especificação :
POLVILHO AZEDO - o
produto deverá ter
registro no Ministério da
Saúde/Agricultura.
Embalagem plástica de 1
kg

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

MATUTO MATUTO 4,18 2.500 10.450,00

0035 PÓ PARA PREPARO DE
GELATINA SABORES
MORANGO OU
FRAMBOESA 25G

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

APTI APTI 1,15 500 575,00

0036 QUEIJO MUSSARELA
Especificação : QUEIJO
MUSSARELA produto
elaborado com leite de
vaca, com aspecto de
massa semi-dura, cor
branco creme
homogênea, cheiro
próprio, sabor suave,
levemente salgado. Com
identificação do produto,
especificação dos
ingredientes, informação
nutricional, marca do
fabricante e informações
do mesmo, prazo de
validade, peso líquido e
rotulagem de acordo com
a legislação. Embalagem
em polietileno de baixa
densidade atóxico.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

AMANDA AMANDA 28,79 500 14.395,00

0037 QUEIJO RALADO A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

PIRACANJUBA PIRACANJUBA 20,80 300 6.240,00
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0038 SAL PRODUTO
REFINADO, IODADO
Especificação : SAL
produto refinado, iodado,
com granulação uniforme
e com cristais brancos,
com no mínimo de 98,5%
de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10 mg e
máximo de 15 mg de iodo
por quilo de acordo com a
Legislação Federal
Específica - embalagem
em plástico de polietileno
de 1 KG. PESO LIQUIDO
DE 1 QUILO

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

POLAR `POLAR 0,90 550 495,00

0039 SALSICHA MISTA
RESFRIADA
Especificação : Salsicha
mista resfriada
(Composta de carne
bovina e suína, embalada
a vácuo.) com data de
fabricação do mesmo
mês da entrega do
produto

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

MANA MANA 6,79 1.200 8.148,00

0040 VINAGRE DE ÁLCOOL
CLARO OU COLORIDO
Especificação :
Especificação : VINAGRE
DE ÁLCOOL CLARO OU
COLORIDO, produto
natural fermentado
acético simples, isenta de
corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais
estranhos, livre de
sujidades, material
terroso e detritos de
animais e vegetais.
FRASCO LIQUIDO DE
750 ML.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

SABORELE SABORELE 1,55 600 930,00

0041 BATATA INGLESA
Especificação : De
primeira. Apresentando
grau de maturação tal que
lhe permita suportar a
manipulação, o transporte
e a conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

IN NATURRA IN NATURRA 4,68 2.500 11.700,00

0042 BETERRABA
Especificação :
apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o transporte
e a conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

IN NATURRA IN NATURRA 3,80 1.500 5.700,00

0043 MAÇA VERMELHA
Especificação :
Apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o transporte
e a conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao
12/78 CNNPA

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

FUJI FUJI 3,60 2.000 7.200,00

0044 LARANJA TIPO PÊRA
Especificação :
Apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o transporte
e a conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausencia de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolucao
1

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

IN NATURRA IN NATURRA 2,50 3.000 7.500,00
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0045 REPOLHO
Especificação : BRANCO,
Apresentando grau de
maturação tal que lhe
permita suportar a
manipulação, o transporte
e a conservação em
condições adequadas
para o consumo. Com
ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

IN NATURRA IN NATURRA 4,24 3.000 12.720,00

0046 CARNE BOVINA DE
PRIMEIRA SEM OSSP,
SEM GORDURA, SEM
PELE

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

IN NATURRA IN NATURRA 21,90 8.000 175.200,00

0047 CARNE MOIDA
CONGELAGA DE
BOVINO

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

IN NATURA IN NATURA 15,80 16.000 252.800,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1
Especificação : ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. EMBALAGEM DE 5 QUILOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:45:05

DELLARROZ DELLARROZ 5.000 35,00 175.000,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:08:18

genero alimenticio TOCANTINS 5.000 35,00 175.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:32:48

DELLARROZ DELLARROZ/MIGRA
ALIMENTOS

5.000 28,59 142.950,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
17:56:05

DELLARROZ DELLARROZ/MIGRA
ALIMENTOS

5.000 23,50 117.500,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:10:45

ARROZ BRANCO PAINHO / CDA 5.000 31,00 155.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

13/04/2021 -
18:36:07

ALIMENTICIO BIJU 5.000 39,40 197.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:47:08

CLASSE LONGO
FINO, AGULHA,
TIPO 1

REALENGO 5.000 35,00 175.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

14/04/2021 -
08:28:07

NÃO SE APLICA KILÃO 5.000 35,00 175.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
20:59:49

ARROZ BRANCO MACRE 5.000 35,00 175.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:23:50

ARROZ BRANCO
EMBALAGEM DE
5 KILOS

TIO DIEPE 5.000 34,95 174.750,00 Sim

0002 - ACHOCOLATADO EM PÓ FONTE DE 7 VITAMINAS
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ fonte de 7 vitaminas. instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de
malte, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas,( cb3,b2,b6,b1, A, e D lecitina de soja e aromatizantes. Contem
Gutém, de bom rendimento
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:45:20

ITALAC ITALAC 2.000 12,25 24.500,00 Sim
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E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:09:42

genero alimenticio TOCANTINS 2.000 15,00 30.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:32:58

MÁGICO MÁGICO/PEPSICO
DO BRASIL

2.000 16,10 32.200,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
17:59:36

ITALAC ITALAC/GOIASMINAS
INDUSTRIA
LATICINIOS

2.000 5,00 10.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:22:00

ACHOCOLATADO
EM PÓ FONTE
DE 7 VITAMINAS

APTI / APTI
ALIMENTOS

2.000 7,00 14.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

13/04/2021 -
18:36:40

ALIMENTICIO APTI 2.000 20,00 40.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:48:11

ACHOCOLATADO
EM PÓ FONTE
DE 7 VITAMINAS

MARATA 2.000 12,25 24.500,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:00:50

ACHOCOLATADO
EM PÓ FONTE
DE 7 VITAMINAS

MUKY 2.000 12,25 24.500,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:20:03

NÃO SE APLICA MUKY 2.000 12,25 24.500,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:24:57

ACHOCOLATADO
EM PÓ

ITALAC 2.000 12,10 24.200,00 Sim

0003 - AÇÚCAR CRISTAL
Especificação : AÇÚCAR CRISTAL sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum L.). Cristal,
branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. PAcotes de 2 quilos
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:45:34

ITAJA ITAJA 6.000 8,62 51.720,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:10:15

genero alimenticio ITAJA 6.000 8,62 51.720,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:38:42

ITAJA ITAJA/JALLES
MACHADO

6.000 7,39 44.340,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:00:03

CRISTAL CRISTAL/CRISTAL
ALIMENTOS
LTDA

6.000 6,50 39.000,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

12/04/2021 -
18:01:14

pacote Itajá 6.000 7,10 42.600,00 Não

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:25:14

AÇÚCAR
CRISTAL

ITAJÁ / JALLES
MACHADO

6.000 7,90 47.400,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

13/04/2021 -
18:37:57

ALIMENTICIO Itajá 6.000 10,99 65.940,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:49:26

AÇÚCAR
CRISTAL
BRANCO

ITAJA 6.000 8,62 51.720,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:01:44

AÇÚCAR
CRISTAL

ITAJA 6.000 8,62 51.720,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
21:43:08

NÃO SE APLICA ECOCÚCAR 6.000 8,62 51.720,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:26:18

AÇÚCAR
CRISTAL
PACOTE DE 2 KG

ITAJÁ 6.000 8,60 51.600,00 Sim

0004 - AVEIA EM FLOCOS 170G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:19:31

QUAKER QUAKER 100 4,06 406,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:11:33

genero alimenticio YOKI 100 7,00 700,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:41:38

NESTLE NESTLE/SL
CERAIS E QUALY
FOO

100 3,35 335,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:00:37

NESTLE NESTLE/NESTLÉ
BRASIL LTDA

100 3,30 330,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

13/04/2021 -
18:38:31

ALIMENTICIO APTI 100 8,00 800,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:50:00

AVEIA EM
FLOCOS 170G

NESTLE 100 4,06 406,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:02:25

AVEIA EM
FLOCOS 170G

MARATÁ 100 4,06 406,00 Sim
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M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
21:47:40

NÃO SE APLICA NESTLE 100 4,06 406,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:27:28

AVEIA EM
FLOCOS

MARATÁ 100 4,05 405,00 Sim

0005 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA
Especificação : BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA. obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso
líquido de 400 gramas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:45:54

RENATA RENATA 5.000 6,80 34.000,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:12:09

genero alimenticio ESTRELA 5.000 6,80 34.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:43:40

FORTALEZA FORTALEZA/M
DIAS BRANCO S
A

5.000 5,96 29.800,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:01:52

MAY BIT MY BIT
/CASAREDO
ALIMENTOS

5.000 4,99 24.950,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:28:01

BISCOITO DOCE
TIPO MAISENA

BELMA / BELMA
INDUSTRIA

5.000 5,00 25.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

13/04/2021 -
18:39:31

ALIMENTICIO MABEL 5.000 8,99 44.950,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:53:03

DOCE TIPO
MAISENA

FORTALEZA 5.000 6,80 34.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:03:35

BISCOITO DOCE
TIPO MAISENA,
LEITE, MARIA

MARIA 5.000 6,80 34.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
21:50:35

NÃO SE APLICA AMANDA 5.000 6,80 34.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:29:46

BISCOITO DOCE
TIPO MAISENA,
LEITE, MARIA

AMANDA 5.000 6,90 34.500,00 Sim

0006 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL
Especificação : BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Peso líquido 400 gramas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:46:08

FORTALEZA FORTALEZA 5.000 5,18 25.900,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:12:35

genero alimenticio ESTRELA 5.000 5,50 27.500,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:44:04

FORTALEZA FORTALEZA/M
DIAS BRANCO S
A

5.000 5,30 26.500,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:01:58

MAY BIT MY BIT
/CASAREDO
ALIMENTOS

5.000 4,50 22.500,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:37:04

BISCOITO
SALGADO TIPO
CREAM
CRACKER

BELMA / BELMA
INDUSTRIA

5.000 4,00 20.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

13/04/2021 -
18:40:33

ALIMENTICIO PETYAN 5.000 8,00 40.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:52:45

SALGADO TIPO
CREAM
CRACKER

FORTALEZA 5.000 5,18 25.900,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:04:32

BISCOITO
SALGADO TIPO
CREAM
CRACKER

POTY 5.000 5,18 25.900,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
21:52:14

NÃO SE APLICA MY BIT 5.000 5,18 25.900,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:30:40

BISCOITO
CREAM
CRACKER

AMANDA 5.000 5,15 25.750,00 Sim
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0007 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GR - 2° QUALIDE
Especificação : CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .São
alimentos de origem animal obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de polietileno, ou outro tipo
de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não
podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, água
dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos
em caixas de 9 quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FRIOSUL ALIMENTOS
FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS DE
CARNES EIRELI

30.851.206/0001-
96

07/04/2021 -
16:05:57

CARNE BOVINA
DE 2º
CATEGORIA -
CUBOS

FRIOSUL 5.000 42,90 214.500,00 Sim

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:46:25

IN NATURA IN NATURA 5.000 43,56 217.800,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:13:14

genero alimenticio QUALITY BEEF 5.000 43,00 215.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

14/04/2021 -
07:02:40

FRIGOL FRIGOL/FRIGOL
S.A

5.000 35,70 178.500,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:02:16

FRIGOL FRIGOL/FRIGOL
S.A

5.000 30,00 150.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:55:27

CANE CONG.
BOV. S/OSSO 2ª
QUAL. SIF2258

ABATEDOURO
DE BOVINOS
SAMPAIO

5.000 43,56 217.800,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:32:24

CARNE
CONGELADA DE
BOVINO SEM
OSSO- CUBO

MAFRIPAR 5.000 43,50 217.500,00 Sim

0008 - COLORAU (COLORÍFERO) PRODUTO OBTIDO DO PÓ DO URUCUM
Especificação : COLORAU (colorífero) produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino,
de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. EMBALAGEM 100 GRAMAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:46:40

MARATAMARATA MARATA 800 4,18 3.344,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:50:49

SOUZA SOUZA/PRODUTOS
SOUSA

800 3,20 2.560,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:02:32

SOUZA SOUZA/PRODUTOS
SOUSA

800 7,99 6.392,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:57:25

COLORAU
(COLORÍFERO)

MARISOL /
MARISOL

800 5,00 4.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

13/04/2021 -
18:41:19

ALIMENTICIO MARISOL 800 7,99 6.392,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:56:24

PÓ DO URUCUM MARISOL 800 4,18 3.344,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:06:02

COLORAU
(COLORÍFERO)

SINHÁ 800 4,08 3.264,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:27:45

NÃO SE APLICA ARAGUAIA 800 4,18 3.344,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:33:19

COLORAU
(COLORÍFERO)
PRODUTO

MARISOL 800 4,05 3.240,00 Sim

0009 - CÚRCUMÃ, SECO, MOÍDO
Especificação : Especificação : CÚRCUMÃ, seco, moído- popularmente conhecido como açafrão da terra na região. FRASCO DE
100 GRAMAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:29:18

SOUZA SOUZA 800 6,40 5.120,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:51:01

SOUZA SOUZA/PRODUTOS
SOUSA

800 3,20 2.560,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:02:41

SOUZA SOUZA/PRODUTOS
SOUSA

800 2,00 1.600,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:50:31

CÚRCUMÃ,
SECO, MOÍDO

MARISOL /
MARISOL

800 9,90 7.920,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:57:08

CURCUMÃ SECO
MOÍDO

MARISOL 800 6,40 5.120,00 Sim
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PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:06:59

CÚRCUMÃ,
SECO, MOÍDO

Q SABOR 800 6,40 5.120,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:35:07

CÚRCUMÃ
FRASCO DE 100
GRAMAS.

Q SABOR 800 6,39 5.112,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:23:38

PÓ MARISOL 800 7,99 6.392,00 Sim

0010 - EXTRATO DE TOMATE PRODUTO INDUSTRIALIZADO PREPARADO COM TOMATE, AÇÚCAR E SAL
Especificação : EXTRATO DE TOMATE produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de
135mg em porção de 30g. TETRA PAK - 1 QUILO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:46:59

OLE OLE 600 17,22 10.332,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:52:28

ELEFANTE ELEFANTE/CARGILL
AGRICOLA SA

600 9,50 5.700,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:03:44

QUERO QUERO/HEINZ
BRASIL S.A

600 11,00 6.600,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
15:47:17

EXTRATO DE
TOMATE 1 QUILO

QUERO / HEINZ
BRASIL

600 16,00 9.600,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:58:32

EXTRATO DE
TOMATO 1QUILO

QUERO 600 17,22 10.332,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:08:07

EXTRATO DE
TOMATE
PRODUTO
INDUSTRIALIZAD

QUERO 600 17,22 10.332,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
21:59:05

NÃO SE APLICA QUERO 600 17,22 10.332,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:36:02

EXTRATO DE
TOMATE

FUGINI 600 17,20 10.320,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:24:29

ALIMENTICIO BONARE 600 35,99 21.594,00 Sim

0011 - FARINHA LÁCTEA 400G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:36:56

NESTLE NESTLE 200 12,74 2.548,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:14:22

genero alimenticio NESTLE 200 13,00 2.600,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:57:30

NESTLE NESTLE/NESTLÉ
BRASIL LTDA

200 9,49 1.898,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:06:14

NESTLE NESTLE/NESTLÉ
BRASIL LTDA

200 4,99 998,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
19:59:17

FARINHA
LÁCTEA 400G

MARATA 200 12,74 2.548,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:27:15

FARINHA
LÁCTEA 400G

MARATÁ 200 12,74 2.548,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:00:54

NÃO SE APLICA NESTLE 200 12,74 2.548,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:36:54

FARINHA
LÁCTEA 400G

NESTLÉ 200 12,70 2.540,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:27:26

ALIMENTO MARATÁ 200 7,99 1.598,00 Sim

0012 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
Especificação : FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra,
sem umidade (tolerado máximo 14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios.
O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido
de 1 quilo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:37:14

SABORELE SABORELE 900 7,09 6.381,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:15:31

genero alimenticio RENATA 900 7,50 6.750,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:58:17

CRISTAL CRISTAL/CEREALISTA
MARX EIRELI

900 5,10 4.590,00 Sim
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G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:13:18

SABORELE SABORELE/GSA-
GAMA SUCOS E
ALIMENTOS

900 4,50 4.050,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:17:43

FARINHA DE
TRIGO SEM
FERMENTO

MIRELLA / OCRIM
S.A

900 6,00 5.400,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:00:09

FARINHA DE
TRIGO
S/FERMENTO

DONA BENTA 900 7,09 6.381,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:10:54

FARINHA DE
TRIGO SEM
FERMENTO

MIRELLA 900 7,09 6.381,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:01:45

NÃO SE APLICA TRIGOBEL 900 7,09 6.381,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:37:57

FARINHA DE
TRIGO SEM
FERMENTO

ROSA BRANCA 900 7,05 6.345,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:28:04

ALIMENTO MIRELLA 900 7,99 7.191,00 Sim

0013 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
Especificação : FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra,
sem umidade (tolerado máximo 14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios.
O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido
de 1 quilo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:37:28

DONA BENTA DONA BENTA 900 7,09 6.381,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:15:55

genero alimenticio RENATA 900 7,50 6.750,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
16:59:52

DONA BENTA DONA
BENTA/J.MACÊDO
S.A

900 5,46 4.914,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:13:36

DONA BENTA DONA
BENTA/J.MACÊDO
S.A

900 4,99 4.491,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:19:08

FARINHA DE
TRIGO COM
FERMENTO

MIRELLA / OCRIM
S.A

900 6,50 5.850,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:00:52

FARINHA DE
TRIGO C/
FERMENTO

DONA BENTA 900 7,09 6.381,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:16:53

FARINHA DE
TRIGO COM
FERMENTO

MIRELLA 900 7,09 6.381,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:02:29

NÃO SE APLICA DONA BENTA 900 7,09 6.381,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:38:50

FARINHA DE
TRIGO COM
FERMENTO

ROSA BRANCA 900 7,05 6.345,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:28:34

ALIEMENTO MIRELLA 900 9,00 8.100,00 Sim

0014 - FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500G
Especificação : FUBÁ MIMOSO DE MILHO produto obtido pela moagem do grão de milho de 1 ª qualidade, desgerminado ou
não, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino,
amarelo, livre de umidade. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto
deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro. Pacote de peso líquido de 500 gramas e ácido
fólico).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:37:43

SINHA SINHA 500 3,82 1.910,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:05:47

AMAFIL AMAFIL/MANUFACTURED
BY AGROBAL
INDÚSTR

500 2,62 1.310,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:14:46

BONOMILHO BONOMILHO/ROAN
ALIMENTOS

500 2,00 1.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:02:03

FUBÁ MIMOSO
DE MILHO 500G

YOKI / GENERAL
MILLS

500 5,00 2.500,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:01:37

FUBA DE MILHO
500G

SINHÁ 500 3,82 1.910,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:23:05

FUBÁ MIMOSO
DE MILHO 500G

SINHÁ 500 3,82 1.910,00 Sim
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M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:06:07

NÃO SE APLICA PACHA 500 3,82 1.910,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:40:02

FUBÁ MIMOSO
DE MILHO 500G

SINHÁ 500 3,81 1.905,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:29:06

ALIMENTO RAINHA 500 8,99 4.495,00 Sim

0015 - FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO
Especificação : FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:37:57

AMERICANO AMERICANO 2.000 10,60 21.200,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:16:57

genero alimenticio BORDON 2.000 12,00 24.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:03:14

MARINGA MARINGÁ/ABATEDOURO
COROAVES

2.000 9,66 19.320,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:04:33

MARINGÁ MARINGÁ/ABATEDOURO
COROAVES

2.000 8,50 17.000,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

12/04/2021 -
18:01:53

CONGELADO COROAVES (SIF
2137)

2.000 7,25 14.500,00 Não

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:02:50

FRANGO
INTEIRO 1ª
QUL.CONG.
SIF1927

AMERICANO 2.000 10,60 21.200,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:28:18

FRANGO
INTEIRO

MARINGÁ 2.000 10,60 21.200,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:07:10

NÃO SE APLICA AMERICANO 2.000 10,60 21.200,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:41:02

FRANGO
INTEIRO

SOMAVE 2.000 10,60 21.200,00 Sim

0016 - FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA
Especificação : FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou
corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Embalagem de 1 quilo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:38:10

KISABOR KISABOR 6.000 10,79 64.740,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:00:56

DONA MARIA DONA MARIA/A.
ALVES SOUSA
COMERCIO

6.000 7,93 47.580,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:17:02

KI-SABOR KISABOR/KISABOR
INDUSTRIA E
COMERCIO

6.000 7,50 45.000,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

12/04/2021 -
18:02:19

pacote Da casa 6.000 8,90 53.400,00 Não

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:08:48

FEIJÃO TIPO 1,
CARIOCA

GOL / CDA 6.000 11,00 66.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:03:44

FEIJÃO TIPO I
CARIOCA

MACRE 6.000 10,79 64.740,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:29:16

FEIJÃO TIPO 1,
CARIOCA

TIO DIEPE 6.000 10,79 64.740,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:08:24

NÃO SE APLICA DONA ZÉLIA 6.000 10,79 64.740,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:41:58

FEIJÃO TIPO 1,
CARIOCA

GOL 6.000 10,75 64.500,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:29:34

GRAOS KI-CALDO 6.000 13,50 81.000,00 Sim

0017 - FERMENTO BIOLÓGICO 10G
Especificação : FERMENTO BIOLÓGICO produto obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomycescerevisias) por
procedimento tecnológico adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Produto granulado e seco.
Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais, não possuir cheiro de mofo e sabor amargo. Embalagem de 10
gramas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:38:21

SAF, INSTANET SAF, INSTANET 1.800 2,89 5.202,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:11:40

MAURI MAURI/AB
BRASIL E
COMERCIO

1.800 1,25 2.250,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:17:19

FLEISCHMANN FLEISCHMANN/AB
BRASIL E
COMÉRCIO

1.800 1,70 3.060,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:12:24

FERMENTO
BIOLÓGICO 10G

APTI / APTI
ALIMENTOS

1.800 4,00 7.200,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:09:01

FERMENTO BIOL.
10G

DONA BENTA 1.800 2,89 5.202,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:30:59

FERMENTO
BIOLÓGICO

FLEISCHMANN 1.800 2,89 5.202,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:12:16

NÃO SE APLICA FLEISCHMANN 1.800 2,89 5.202,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:43:15

FERMENTO
BIOLÓGICO 10G

SAF 1.800 2,85 5.130,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:30:19

ALIMENTO DONA BENTA 1.800 7,80 14.040,00 Sim

0018 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G
Especificação : FERMENTO QUÍMICO produto formado de substância ou mistura de substâncias químicas em pó que pela
influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:38:34

ROYAL ROYAL 200 7,94 1.588,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:11:43

FLEISCHMANN FLEISCHMANN/AB
BRASIL E
COMÉRCIO

200 7,27 1.454,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:17:24

DONA BENTA DONA
BENTA/J.MACÊDO
S.A

200 14,00 2.800,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:14:40

FERMENTO
QUÍMICO EM PÓ
250G

APTI / APTI
ALIMENTOS

200 12,00 2.400,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:08:54

FERM. QUIM. EM
PO 250G

ROYAL 200 7,94 1.588,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:31:47

FERMENTO
QUÍMICO

ROYAL 200 7,94 1.588,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:13:01

NÃO SE APLICA ROYAL 200 7,94 1.588,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:44:05

FERMENTO
QUÍMICO EM PÓ
250G

ROYAL 200 7,90 1.580,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:30:55

PÓ ROYAL 200 8,99 1.798,00 Sim

0019 - FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ 500GR
Especificação : FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ. Embalagem de 500 grs
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:44:32

BONOMILHO BONOMILHO 4.000 4,00 16.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:04:49

VITAFLOCOS VITAFLOCOS/ROAN
ALIMENTOS
LTDA

4.000 1,60 6.400,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:17:30

BONOMILHO BONOMILHO/ROAN
ALIMENTOS

4.000 2,00 8.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:20:17

FLOCOS DE
MILHO PRÉ
COZIDO

RAINHA /
ALIMENTOS
RAINHA IND.

4.000 2,50 10.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:09:44

FLOCOS DE
MILHO

MARATA 4.000 4,00 16.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:32:54

FLOCOS DE
MILHO PRÉ
COZIDO

DO CERRADO 4.000 4,00 16.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:14:24

NÃO SE APLICA BONOMILHO 4.000 4,00 16.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:44:57

FLOCOS DE
MILHO

CORINGA 4.000 4,00 16.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:31:58

ALIMEN TO CERRADO 4.000 4,99 19.960,00 Sim
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0020 - LEITE UHT, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA)
Especificação : LEITE UHT, produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado
(processo de ultrapasteurização consiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130º a 150o C, por 2 a 4
segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32o C). Embalagem primária com identificação do produto,
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Caixa de 1 litro - Tetra Pak
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:34:52

DA VACA DA VACA 1.000 7,25 7.250,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:11:05

LEITEBOM LEITEBOM/LATICINIOS
BELA VISTA
LTDA

1.000 5,60 5.600,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:17:49

PIRACANJUBA PIRACANJUBA/LATICINIOS
BELA VISTA
LTDA

1.000 4,99 4.990,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:26:04

LEITE UHT PIRACANJUBA /
LATIC. BELA
VISTA

1.000 7,00 7.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:10:37

LEITE UHT PIRACANJUBA 1.000 7,25 7.250,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:33:52

LEITE UHT,
PRODUTO DE
ORIGEM ANIMAL

ITALAC 1.000 7,25 7.250,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:45:39

LEITE UHT,
PRODUTO DE
ORIGEM ANIMAL

ITALAC 1.000 7,20 7.200,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:32:20

ALLIMENTO BIANA 1.000 8,99 8.990,00 Sim

0021 - LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL
Especificação : LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL obtido por desidratação do leite de vaca e apto para a alimentação
humana, mediante processos tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. Pacote de peso líquido 1 quilo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:48:34

CGL CGL 5.000 35,00 175.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:19:15

CCGL CCGL/COOPERATIVA

CENTRALGAÚCHA
LTDA

5.000 30,80 154.000,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:18:13

CCGL CCGL/COOPERATIVA
CENTRAL
GAÚCHA LTDA

5.000 11,99 59.950,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:30:40

LEITE EM PÓ -
PRODUTO EM PÓ
INTEGRAL

CCGL /
COOPERATIVA
CENTRAL
GAUCHA LTDA

5.000 35,00 175.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:11:31

LETE EM PO
INTEGRAL

CCGL 5.000 35,00 175.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:35:08

LEITE EM PÓ -
PRODUTO EM PÓ
INTEGRAL

CCGL 5.000 35,00 175.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:16:43

NÃO SE APLICA CCGL 5.000 35,00 175.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:48:16

LEITE EM PÓ -
1KG

ITALAC 5.000 35,00 175.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:36:11

ALIMENTO CCGL 5.000 35,99 179.950,00 Sim

0022 - LEITE S/ LACTOSE 1L
Especificação : Especificação : LEITE PASTEURIZADO UHT EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 01 LITRO DO PRODUTO,
INSENTO DE LACTOSE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:49:40

PIRACANJUBA PIRACANJUBA 200 10,69 2.138,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:20:11

PIRACANJUBA PIRACANJUBA/LATICINIOS
BELA VISTA
LTDA

200 5,80 1.160,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:18:18

PIRACANJUBA PIRACANJUBA/LATICINIOS
BELA VISTA
LTDA

200 5,00 1.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:35:51

LEITE S/
LACTOSE 1L

ITALAC 200 10,69 2.138,00 Sim
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M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:17:44

NÃO SE APLICA PIRACANJUBA 200 10,69 2.138,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:50:05

LEITE S/
LACTOSE 1L

ITALAC 200 10,65 2.130,00 Sim

0023 - MACARRÃO PARAFUSO 500G
Especificação : MACARRÃO PARAFUSO produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum
e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Pacote de peso líquido 500 gramas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:50:46

PAULISTA PAULISTA 4.000 5,00 20.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:23:40

CRISTAL CRISTAL/CRISTAL
ALIMENTOS
LTDA

4.000 2,97 11.880,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:05:53

RICOSA RICOSA/OCRIM
S.A PRODUTOS
ALIMENTICIOS

4.000 4,50 18.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:37:44

MACARRÃO
PARAFUSO 500G

PAULISTA /
MASSAS
PAULISTA

4.000 4,50 18.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:12:24

MACARRÃO
PARAFUSO

FORTALEZA 4.000 5,00 20.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:36:35

MACARRÃO
PARAFUSO 500G

IARA 4.000 5,00 20.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:18:34

NÃO SE APLICA PAULISTA 4.000 5,00 20.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:50:15

MACARRÃO
500GR
PARAFUSO

PAULISTA 4.000 4,95 19.800,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:39:02

ALIMENTO BRANDINI 4.000 6,50 26.000,00 Sim

0024 - MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS
Especificação : MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS , CONTÉM GORDURA VEGETAL.CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO
IDÊNTICO AO NATURAL.produto A base de óleos vegetais liquídos e interesterificados ,água,sal,leite desnatado, pastelrizado
reconstituido,vitaminas A Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxoslecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácido
graxos, conservador sorbato de potássio.acidulante ácido lático, aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico,BHT e ácido
cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não contém glútem.Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não de sal.
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. Embalagem primária com
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:51:37

DELICIA DELICIA 1.200 15,95 19.140,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:23:27

DELINE DELINE/BRF S.A 1.200 12,05 14.460,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:06:16

PRIMOR PRIMOR/BUNGE
ALIMENTOS S.A

1.200 5,50 6.600,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:40:51

MARGARINA
COM 70% DE
LIPIDIOS

DELICIA / BUNGE
ALIMENTOS S/A

1.200 14,00 16.800,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:14:04

MARGARINA
COM 70% DE
LIPIDIOS

DELICIA 1.200 15,95 19.140,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:37:36

MARGARINA
COM 70% DE
LIPIDIOS

PRIMOR 1.200 15,95 19.140,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:24:37

NÃO SE APLICA DELICIA 1.200 15,95 19.140,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:52:07

MARGARINA 1
KG

DELINE 1.200 15,90 19.080,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:38:17

ALIMENTO PRIMOR 1.200 15,90 19.080,00 Sim

0025 - MACARRÃO "TIPO CONCHA" 500G
Especificação : MACARRÃO "TIPO CONCHA" MASSA seca com ovos, acondicionado em embalagem transparente intacta de
500g, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de validade e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 meses na data de entrega
Pacotes 500 gramas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:52:10

RENATA RENATA 3.500 5,00 17.500,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:22:40

CRISTAL CRISTAL/CRISTAL
ALIMENTOS
LTDA

3.500 2,97 10.395,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:06:30

RICOSA RICOSA/OCRIM
S.A PRODUTOS
ALIMENTICIOS

3.500 3,99 13.965,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:45:30

MACARRÃO
"TIPO CONCHA"
500G

RICOSA / OCRIM
S.A

3.500 4,50 15.750,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:14:45

MACARRÃO TIPO
CONCHA

RENATA 3.500 5,00 17.500,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:38:33

MACARRÃO
"TIPO CONCHA"
500G

PAULISTA 3.500 5,00 17.500,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:28:44

NÃO SE APLICA RENATA 3.500 5,00 17.500,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
06:52:55

MACARRÃO
"TIPO CONCHA"
500G

PAULISTA 3.500 5,00 17.500,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:39:25

CONCHA RICOSA 3.500 8,50 29.750,00 Sim

0026 - MILHO DE CANJICA 500G
Especificação : MILHO AMARELO CRU PARA CANJICA produto dos grãos ou pedaços dos grãos de milho provenientes da
espécie (ZeaMays, L.) que apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo de escarificação mecânica
ou manual (degerminação).Os grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo;
isento de sujidades, parasitas e larvas. Peso líquido de 500 gramas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:52:41

SINHA SINHA 4.000 3,50 14.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:28:15

AMAFIL AMAFIL/PACKAGED
AND DIST.
AMAFIL IND

4.000 2,70 10.800,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:22:19

BONOMILHO BONOMILHO/ROAN
ALIMENTOS

4.000 1,80 7.200,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:49:19

MILHO DE
CANJICA 500G

MAINHA /
MAINHA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

4.000 3,50 14.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:15:41

MILHA
P/CANJICA 500G

MARATÁ 4.000 3,50 14.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:40:11

MILHO DE
CANJICA 500G

PAULISTA 4.000 5,00 20.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:30:14

NÃO SE APLICA PACHA 4.000 3,50 14.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:00:57

MILHO DE
CANJICA 500G

MAINHA 4.000 3,50 14.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:40:16

ALIMENTO RAINHA 4.000 8,99 35.960,00 Sim

0027 - MILHO P/ PIPOCA 500G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:53:07

SINHA SINHA 1.200 5,60 6.720,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:35:43

BONOMILHO BONOMILHO/ROAN
ALIMENTOS
LTDA

1.200 3,50 4.200,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:22:23

BONOMILHO BONOMILHO/ROAN
ALIMENTOS

1.200 3,80 4.560,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
16:50:54

MILHO P/ PIPOCA
500G

DO CERRADO /
MAINHA
INDUSTRIA E
COMERCIO

1.200 5,90 7.080,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:16:27

MILHO P/PIPOCA
500G

PACHÁ 1.200 5,60 6.720,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:41:00

MILHO P/ PIPOCA
500G

PACHÁ 1.200 5,60 6.720,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:31:20

NÃO SE APLICA PACHA 1.200 5,60 6.720,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:00:22

MILHO P/ PIPOCA
500G

MARATÁ 1.200 5,60 6.720,00 Sim
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DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:40:37

GRAOS RAINHA 1.200 5,99 7.188,00 Sim

0028 - MILHO VERDE EM CONSERVA 280 G 24X1
Especificação : EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 280G,COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:53:31

QUERO QUERO 50 105,00 5.250,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:29:11

QUERO QUERO/HEINS
BRASIL S. A.

50 60,50 3.025,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:07:12

BONARE BONARE/ GOIÁS
VERDE
ALIMENTOS
LTDA

50 2,30 115,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:17:11

MILHO VERDE
EM CONSERVA

PREDILECTA 50 105,00 5.250,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:41:49

MILHO VERDE
EM CONSERVA
280 G 24X1

FUGINI 50 105,00 5.250,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:33:57

NÃO SE APLICA QUERO 50 105,00 5.250,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:01:32

MILHO VERDE
EM CONSERVA
280 G 24X1 Espe

QUERO 50 105,00 5.250,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:43:07

ALIMENTO QUERO 50 93,60 4.680,00 Sim

0029 - CEREAL INFANTIL DE ARROZ 400G
Especificação : Identificação do produto, dados e marca do frabricante, prazo de validade mínimo de 06 meses após a data de
entrega
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:54:21

NESTLE NESTLE 200 20,00 4.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:37:01

NESTLE NESTLE/NESTLÉ
BRASIL LTDA

200 8,35 1.670,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:24:06

MUCILON MUCILON/NESTLÉ
BRASIL LTDA

200 7,80 1.560,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:19:07

CEREAL DE
ARROZ 400G

NESTLE 200 20,00 4.000,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:42:47

CEREAL
INFANTIL DE
ARROZ 400G

MARATÁ 200 20,00 4.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:36:06

NÃO SE APLICA NESTLE 200 20,00 4.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:02:36

CEREAL
INFANTIL DE
ARROZ 400G
Especifica

NUTRIBOM 200 19,99 3.998,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:44:04

LATA NESTLE 200 15,90 3.180,00 Sim

0030 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML
Especificação : ÓLEO DE SOJA REFINADO produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas. EMBALAGEM 900 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:54:46

CONCORDIA CONCORDIA 4.000 10,03 40.120,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:18:33

genero alimenticio SOYA 4.000 12,00 48.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
17:34:15

VILA VELHA VILA
VELHA/LOUIS
DREYFUS
COMPANY
BRASIL

4.000 9,20 36.800,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:08:50

COMIGO COMIGO/ COOP.
AG. DOS PROD.
DO SUD. GOIA

4.000 8,30 33.200,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

12/04/2021 -
18:02:55

Garrafa Soya 4.000 8,90 35.600,00 Não
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H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:23:22

ÓLEO DE SOJA
REFINADO 900
ML

GRANOL /
GRANOL
INDUSTRIA
COMERCIO

4.000 11,50 46.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:20:05

OLEO DE SOJA
REFINADO 900ML

ABC 4.000 10,03 40.120,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:43:56

ÓLEO DE SOJA
REFINADO 900
ML

BRASILEIRO 4.000 10,03 40.120,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:37:34

NÃO SE APLICA BRASILEIRO 4.000 10,03 40.120,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:03:05

ÓLEO DE SOJA
REFINADO 900
ML Especifica

SOYA 4.000 10,00 40.000,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:45:04

ALIEMENTO SOYA 4.000 10,99 43.960,00 Sim

0031 - PAO FRANCES APROXIMADAMENTE 50G
Especificação : Preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em
perfeito estado de conservação. Ingredientes: Farinha de trigo, água, sal, fermento biológico e melhorador de farinha,
conservante, entre outros ingredientes permitidos na legislação vigente que não descaracterizem o produto. Produção conforme
normas da ANVISA e as legislações vigentes. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e saber desagradável,
presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:55:21

MILL SABORES MILL SABORES 10.000 13,90 139.000,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:19:24

genero alimenticio FABRICAO
PROPIA

10.000 15,00 150.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

13/04/2021 -
11:27:57

MIL SABOR MIL SABOR/MAIS
MIL ALIMENTOS
LTDA

10.000 13,00 130.000,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:25:45

MIL SABOR MIL SABOR/MAIS
MIL ALIMENTOS
LTDA

10.000 10,99 109.900,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:04:42

PAO FRANCES
APROXIMADAMENTE
50G Espec

PÃO DA HORA 10.000 13,90 139.000,00 Sim

0032 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E CARTILAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO
Especificação : Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DI POA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:55:47

FRIATO FRIATO 2.000 20,78 41.560,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:19:59

genero alimenticio BORDON 2.000 20,00 40.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:16:04

FRIATO FRIATO/NUTRIZA
AGROINDUSTRIA
DE ALIMENTO

2.000 18,00 36.000,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:09:28

BONASA BONASA/ SANTA
IZABEL
ALIMENTOS
LTDA

2.000 16,90 33.800,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

12/04/2021 -
18:03:30

CONGELADO SADIA/BRF 2.000 15,00 30.000,00 Não

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:26:02

PEITO DE
FRANGO SEM
OSSO E
CARTILAGEM

AMERICANO/SANTA
ISABEL ALIM.

2.000 23,80 47.600,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:21:57

PEITO DE
FRANGO S/OSSO
E CARTIL.
SIF1927

AMERICANO 2.000 20,78 41.560,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:45:04

PEITO DE
FRANGO SEM
OSSO E
CARTILAGEM

MARINGÁ 2.000 20,78 41.560,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:43:11

NÃO SE APLICA SADIA 2.000 20,78 41.560,00 Sim



Página 30 de 138

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:05:32

PEITO DE
FRANGO SEM
OSSO E
CARTILAGEM D

SOMAVE 2.000 20,78 41.560,00 Sim

0033 - POLVILHO DOCE 1KG
Especificação : O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/AGRICULTURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:56:18

MATUTO MATUTO 2.500 9,80 24.500,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:38:55

AMIL AMIL/MANIVA-
INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS
LTDA

2.500 4,47 11.175,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:10:03

MATUTO MATUTO/AMAFIL
IND. E COM. DE
ALIM. LTDA

2.500 4,40 11.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:28:45

POLVILHO DOCE
1KG

DO ZÉ /
ALIMENTOS DO
ZÉ

2.500 9,80 24.500,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:22:37

POVILHO DOCE AMAFIL 2.500 9,80 24.500,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:46:02

POLVILHO DOCE
1KG

DO ZÉ 2.500 9,80 24.500,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

14/04/2021 -
08:37:14

NÃO SE APLICA DO ZÉ 2.500 9,80 24.500,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:07:32

POLVILHO DOCE
1KG Especificação
: O PRO

MATUTO 2.500 9,80 24.500,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:53:03

ALIMENTO LOPES 2.500 10,00 25.000,00 Sim

0034 - POLVILHO AZEDO
Especificação : Especificação : POLVILHO AZEDO - o produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/Agricultura. Embalagem
plástica de 1 kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:56:45

MATUTO MATUTO 2.500 9,80 24.500,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:39:02

AMIL AMIL/MANIVA-
INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS
LTDA

2.500 5,65 14.125,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:26:24

AMIL AMIL/MANIVA-
INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS
LTDA

2.500 4,99 12.475,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:29:58

POLVILHO
AZEDO 1KG

DO ZÉ /
ALIMENTOS DO
ZÉ

2.500 9,80 24.500,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:23:21

POVILHO AZEDO AMAFIL 2.500 9,80 24.500,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:46:57

POLVILHO
AZEDO

AMAFIL 2.500 9,80 24.500,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:41:21

NÃO SE APLICA DO ZÉ 2.500 9,80 24.500,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:08:13

POLVILHO
AZEDO
Especificação :
Especific

AMAFIL 2.500 9,75 24.375,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:53:31

AIMENTO LOPES 2.500 10,99 27.475,00 Sim

0035 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABORES MORANGO OU FRAMBOESA 25G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:57:10

APTI APTI 500 3,49 1.745,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:45:02

ADORALE ADORALLE/MAXUL
ALIMENTOD
LTDA

500 1,25 625,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:26:29

SABORELE SABORELE/GSA-
GAMA SUCOS E
ALIMENTOS

500 1,99 995,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:24:25

GELATINA EM PO PREDILECTA 500 3,49 1.745,00 Sim
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PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:47:45

PÓ PARA
PREPARO DE
GELATINA

SOL 500 3,49 1.745,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:47:24

NÃO SE APLICA ROYAL 500 3,49 1.745,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:08:47

PÓ PARA
PREPARO DE
GELATINA
SABORES MOR

SOL 500 3,50 1.750,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:54:33

ALIMENTO APTI 500 2,50 1.250,00 Sim

0036 - QUEIJO MUSSARELA
Especificação : QUEIJO MUSSARELA produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado. Com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com
a legislação. Embalagem em polietileno de baixa densidade atóxico.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:57:36

AMANDA AMANDA 500 49,00 24.500,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:20:56

genero alimenticio ZEZAO 500 50,00 25.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:25:38

AMANDA AMANDA/FABRICA
DE LATICINIOS
FAGNER ANDR

500 29,50 14.750,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:27:19

FRIATO FRIATO/NUTRIZA
AGROINDUSTRIA
DE ALIMENTO

500 28,99 14.495,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:48:38

QUEIJO
MUSSARELA

GIROLANDA 500 49,00 24.500,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:48:20

NÃO SE APLICA SABOR DO
SERRADO

500 49,00 24.500,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:09:31

QUEIJO
MUSSARELA
Especificação :
QUEIJO

FRIMESA 500 49,50 24.750,00 Sim

0037 - QUEIJO RALADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:58:00

PIRACANJUBA PIRACANJUBA 300 45,16 13.548,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:34:25

AMANDA AMANDA/FABRICA
DE LATICINIOS
FAGNER ANDR

300 21,00 6.300,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:12:52

BRQ BRQ/BRQ
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS S.A

300 25,99 7.797,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:49:57

QUEIJO RALADO GIROLANDA 300 45,16 13.548,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:54:04

NÃO SE APLICA QUEIJO
TROPICAL

300 45,16 13.548,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:10:03

QUEIJO RALADO FRIMESA 300 45,00 13.500,00 Sim

0038 - SAL PRODUTO REFINADO, IODADO
Especificação : SAL produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a
Legislação Federal Específica - embalagem em plástico de polietileno de 1 KG. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:58:25

POLAR `POLAR 550 1,90 1.045,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:43:15

DUNORTE DUNORTE/REFINORTE-
REF. DE SAL
DUNORTE

550 1,50 825,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
18:28:55

DUNORTE DUNORTE/REFINORTE-
REF. DE SAL
DUNORTE

550 1,80 990,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:31:49

SAL PRODUTO
REFINADO,
IODADO

GARÇA /
REFINARIA DE
SAL GARÇA

550 2,90 1.595,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:25:02

SAL REF.
IODADO

CISNE 550 1,90 1.045,00 Sim
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PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:51:40

SAL PRODUTO
REFINADO,
IODADO

DUNORTE 550 1,90 1.045,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:55:34

NÃO SE APLICA DUNORTE 550 1,90 1.045,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:10:38

SAL PRODUTO
REFINADO,
IODADO
Especifica

DUNORTE 550 1,89 1.039,50 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:54:58

ALIMENTO BOM DE MESA 550 2,90 1.595,00 Sim

0039 - SALSICHA MISTA RESFRIADA
Especificação : Salsicha mista resfriada (Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) com data de fabricação do
mesmo mês da entrega do produto
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
17:58:47

MANA MANA 1.200 13,50 16.200,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:41:10

AMERICANO AMERICANO/SANTA
ISABEL
ALIMENTOS

1.200 7,75 9.300,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:13:54

ROSAVES ROSAVES/
ROSFRIOS
ALIMENTOS
LTDA

1.200 9,99 11.988,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

12/04/2021 -
18:03:59

CONGELADO Friall 1.200 6,99 8.388,00 Não

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:26:23

SALSICHA MISTA
RESF.

FRIATO 1.200 13,50 16.200,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:56:22

NÃO SE APLICA ESTRELA 1.200 13,50 16.200,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:11:12

SALSICHA MISTA
RESFRIADA
Especificação

PIF PAF 1.200 13,49 16.188,00 Sim

0040 - VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO
Especificação : Especificação : VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO, produto natural fermentado acético simples,
isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e
vegetais. FRASCO LIQUIDO DE 750 ML.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:01:17

SABORELE SABORELE 600 4,60 2.760,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:21:53

genero alimenticio SABOR DO PARA 600 5,00 3.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:41:57

SABORELE SABORELE/VINAGRE
BELMONT S/A

600 2,15 1.290,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:14:20

CASTELO CASTELO/
CASTELO
ALIMENTOS S.A

600 4,99 2.994,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:34:42

VINAGRE DE
ÁLCOOL

GOTA / MARATÁ 600 4,50 2.700,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:27:15

VINAGRE DE
ALCCOL

MARATA 600 4,60 2.760,00 Sim

PAPEL ARTE EIRELI
ME

26.814.778/0001-
28

13/04/2021 -
21:54:19

VINAGRE DE
ÁLCOOL

MARATÁ 600 4,60 2.760,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
22:57:11

NÃO SE APLICA CASTELO 600 4,60 2.760,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:11:50

VINAGRE DE
ÁLCOOL CLARO
OU COLORIDO
Esp

GOTA 600 4,59 2.754,00 Sim

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

14/04/2021 -
07:55:36

ALIMENTO FIGUEIRA 600 4,99 2.994,00 Sim

0041 - BATATA INGLESA
Especificação : De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:02:15

IN NATURRA IN NATURRA 2.500 6,57 16.425,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
12:32:35

OTHIL OTHIL 2.500 4,99 12.475,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:15:35

TOLENTINO TOLENTINO/TOLENTINO
ASSES.
COMERCIAL

2.500 6,00 15.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:35:48

BATATA INGLESA VIDEIRA / IN
NATURA

2.500 7,00 17.500,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:13:02

NÃO SE APLICA VIDEIRA 2.500 6,57 16.425,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:12:37

BATATA INGLESA
Especificação : De
prime

IN NATURA 2.500 6,70 16.750,00 Sim

0042 - BETERRABA
Especificação : apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:03:10

IN NATURRA IN NATURRA 1.500 7,18 10.770,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
12:33:15

OTHIL OTHIL 1.500 4,50 6.750,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:15:46

TOLENTINO TOLENTINO/TOLENTINO
ASSES.
COMERCIAL

1.500 5,00 7.500,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:36:28

BETERRABA VIDEIRA / IN
NATURA

1.500 6,00 9.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:13:53

NÃO SE APLICA VIDEIRA 1.500 7,18 10.770,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:13:00

BETERRABA
Especificação :
apresentando

IN NATURA 1.500 7,18 10.770,00 Sim

0043 - MAÇA VERMELHA
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78
CNNPA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:03:33

FUJI FUJI 2.000 9,53 19.060,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
12:34:02

OTHIL OTHIL 2.000 7,20 14.400,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:15:56

TOLENTINO TOLENTINO/TOLENTINO
ASSES.
COMERCIAL

2.000 8,00 16.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:14:37

NÃO SE APLICA VIDEIRA 2.000 9,53 19.060,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:13:29

MAÇA
VERMELHA
Especificação :
Apresenta

IN NATURA 2.000 9,52 19.040,00 Sim

0044 - LARANJA TIPO PÊRA
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:04:10

IN NATURRA IN NATURRA 3.000 6,49 19.470,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
12:34:38

OTHIL OTHIL 3.000 5,80 17.400,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:16:07

TOLENTINO TOLENTINO/TOLENTINO
ASSES.
COMERCIAL

3.000 5,00 15.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:37:32

LARANJA TIPO
PÊRA

VIDEIRA / IN
NATURA

3.000 4,00 12.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:15:54

NÃO SE APLICA VIDEIRA 3.000 6,49 19.470,00 Sim
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NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:13:54

LARANJA TIPO
PÊRA
Especificação :
Aprese

IN NATURA 3.000 6,45 19.350,00 Sim

0045 - REPOLHO
Especificação : BRANCO, Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:04:37

IN NATURRA IN NATURRA 3.000 5,90 17.700,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
12:35:17

OTHIL OTHIL 3.000 4,75 14.250,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:16:17

TOLENTINO TOLENTINO/TOLENTINO
ASSES.
COMERCIAL

3.000 5,00 15.000,00 Sim

H. MIX - COMERCIO
DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

20.076.046/0001-
00

13/04/2021 -
17:38:11

REPOLHO
BRANCO

VIDEIRA / IN
NATURA

3.000 6,00 18.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:16:31

NÃO SE APLICA VIDEIRA 3.000 5,90 17.700,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:14:16

REPOLHO
Especificação :
BRANCO,
Apresen

IN NATURA 3.000 5,90 17.700,00 Sim

0046 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSP, SEM GORDURA, SEM PELE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FRIOSUL ALIMENTOS
FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS DE
CARNES EIRELI

30.851.206/0001-
96

07/04/2021 -
16:13:31

CARNE BOVINA
DE 1°
QUALIDADE

FRIOSUL 8.000 45,90 367.200,00 Sim

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:05:05

IN NATURRA IN NATURRA 8.000 38,25 306.000,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:22:52

genero alimenticio QUALITY BEEF 8.000 45,00 360.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:46:02

FRIGOL FRIGOL/FRIGOL
S.A.

8.000 41,00 328.000,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:16:26

FRIGOL FRIGOL/FRIGOL
S.A

8.000 35,00 280.000,00 Sim

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:29:11

CARNE BOV. 1ª
S/ OSSO SIF2258

ABATEDOURO
DE BOVINOS
SAMPAIO

8.000 38,25 306.000,00 Sim

M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:18:29

NÃO SE APLICA FRIGOL 8.000 38,25 306.000,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:14:41

CARNE BOVINA
DE PRIMEIRA
SEM OSSP, SEM
G

MAFRIPAR 8.000 38,00 304.000,00 Sim

0047 - CARNE MOIDA CONGELAGA DE BOVINO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FRIOSUL ALIMENTOS
FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS DE
CARNES EIRELI

30.851.206/0001-
96

07/04/2021 -
16:13:03

CARNE MOÍDA
CONGELADA

FRIOSUL 16.000 36,90 590.400,00 Sim

A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO

32.918.645/0001-
02

09/04/2021 -
18:05:29

IN NATURA IN NATURA 16.000 42,30 676.800,00 Sim

E DA CRUZ SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

17.618.821/0001-
99

10/04/2021 -
14:23:48

genero alimenticio QUALITY BEEF 16.000 42,00 672.000,00 Sim

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-
04

12/04/2021 -
18:46:08

FRIGOL FRIGOL/FRIGOL
S.A.

16.000 27,00 432.000,00 Sim

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-
04

13/04/2021 -
21:16:31

FRIGOL FRIGOL/FRIGOL
S.A

16.000 29,00 464.000,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

12/04/2021 -
18:04:42

CONGELADO MAFRIPAR 16.000 32,00 512.000,00 Não

DEL TORO BOUTIQUE
DA CARNE EIRELI

10.773.426/0001-
31

13/04/2021 -
20:30:07

CARNE MOIDA
CONG. DE BOV.
SIF2258

ABATEDOURO
DE BOVINOS
SAMPAIO

16.000 42,30 676.800,00 Sim
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M J M DE ARAUJO
SEVERO

05.865.999/0001-
55

13/04/2021 -
23:19:36

NÃO SE APLICA FRIGOL 16.000 42,30 676.800,00 Sim

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-
17

14/04/2021 -
07:14:58

CARNE MOIDA
CONGELAGA DE
BOVINO

MAFRIPAR 16.000 42,00 672.000,00 Sim

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

DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI 24.176.120/0001-02 60 dias

CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02.135.330/0001-10 60 dias

H. MIX - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 20.076.046/0001-00 67 dias

DEL TORO BOUTIQUE DA CARNE EIRELI 10.773.426/0001-31 90 dias

PAPEL ARTE EIRELI ME 26.814.778/0001-28 60 dias

NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-17 60 dias

FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI 30.851.206/0001-96 60 dias

E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17.618.821/0001-99 60 dias

G. B. DE SOUZA COMERCIO 05.074.560/0001-04 60 dias

A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO 32.918.645/0001-02 60 dias

V G RAMOS EIRELI 13.919.038/0001-04 60 dias

M J M DE ARAUJO SEVERO 05.865.999/0001-55 60 dias

Lances Enviados
0001 - ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1
Especificação : ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos inteiros. EMBALAGEM DE 5 QUILOS
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:45:05 35,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:08:18 35,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:32:48 28,59 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 15:10:45 31,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 17:56:05 23,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 18:36:07 39,40 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

13/04/2021 - 19:47:08 35,00 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 20:59:49 35,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 06:23:50 34,95 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 08:28:07 35,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:13:57 23,40 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:14:24 28,00 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:14:35 23,30 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:16:52 23,20 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:18:23 34,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:18:30 23,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:19:29 23,00 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21
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14/04/2021 - 09:20:28 22,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:44 22,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:53 22,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:38 22,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:47 22,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:02 22,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:27 22,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:59 22,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:28 22,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:26:38 22,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:48 21,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:27:28 21,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:43 21,95 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:28:08 21,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:28:13 21,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:56 21,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:11 21,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:20 21,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:43 21,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:59 21,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:31:42 21,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:32:14 20,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:34 20,80 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:32:52 20,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:33:01 20,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:34:23 20,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:34:59 20,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:35:38 20,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:35:59 20,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:36:07 20,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:36:30 20,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:36:45 19,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:37:42 19,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:37:55 19,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:38:11 19,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:38:47 19,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:39:08 19,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:39:16 19,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:39:39 19,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:39:45 19,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:40:08 19,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:40:16 18,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:40:40 18,50 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:40:57 18,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:41:02 18,30 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:41:27 18,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:41:43 18,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:41:56 18,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:42:13 17,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:42:28 17,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:42:52 17,70 32.918.645/0001-02 Válido

0002 - ACHOCOLATADO EM PÓ FONTE DE 7 VITAMINAS
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ fonte de 7 vitaminas. instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de
malte, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas,( cb3,b2,b6,b1, A, e D lecitina de soja e aromatizantes. Contem
Gutém, de bom rendimento
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:45:20 12,25 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:09:42 15,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:32:58 16,10 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 15:22:00 7,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 17:59:36 5,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 18:36:40 20,00 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

13/04/2021 - 19:48:11 12,25 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:00:50 12,25 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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13/04/2021 - 23:20:03 12,25 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:24:57 12,10 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:14:06 4,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:15:59 6,00 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:17:29 4,80 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:18:34 4,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:19:41 4,60 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:20:25 4,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:21:39 4,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:49 4,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:30 4,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:50 4,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:09 4,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:25 3,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:53 3,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:31 3,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:26:41 3,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:51 3,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:23 3,40 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:28:12 3,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:28:17 3,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:45 3,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:08 3,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:23 2,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:38 2,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:56 2,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:31:23 2,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:32:10 2,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:27 2,40 32.918.645/0001-02 Válido

0003 - AÇÚCAR CRISTAL
Especificação : AÇÚCAR CRISTAL sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum L.). Cristal,
branco, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. PAcotes de 2 quilos
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:45:34 8,62 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:10:15 8,62 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:38:42 7,39 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

12/04/2021 - 18:01:14 7,10 (proposta) 02.135.330/0001-10 Válido
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13/04/2021 - 15:25:14 7,90 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:00:03 6,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 18:37:57 10,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

13/04/2021 - 19:49:26 8,62 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:01:44 8,62 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 21:43:08 8,62 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:26:18 8,60 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:14:15 6,40 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:14:58 6,30 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:16:11 7,00 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:17:54 6,20 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21
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14/04/2021 - 09:18:36 6,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:19:51 6,00 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:20:22 5,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:34 5,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:40 5,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:48 5,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:57 5,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:34 5,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:53 5,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:12 5,20 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:24:22 5,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:48 5,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:25 4,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:26:45 4,80 32.918.645/0001-02 Válido

0004 - AVEIA EM FLOCOS 170G
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:19:31 4,06 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:11:33 7,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:41:38 3,35 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 18:00:37 3,30 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 18:38:31 8,00 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

13/04/2021 - 19:50:00 4,06 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:02:25 4,06 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 21:47:40 4,06 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:27:28 4,05 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35
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14/04/2021 - 09:14:22 3,20 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:15:28 3,10 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:18:39 3,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:30 2,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:36 2,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:55 2,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:56 2,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:16 2,50 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:30 2,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:44 2,30 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:26:22 2,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:26:50 2,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:45 2,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:28:52 1,90 32.918.645/0001-02 Válido

0005 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA
Especificação : BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA. obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com
outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso
líquido de 400 gramas
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:45:54 6,80 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:12:09 6,80 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:43:40 5,96 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 15:28:01 5,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:01:52 4,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 18:39:31 8,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

13/04/2021 - 19:53:03 6,80 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:03:35 6,80 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 21:50:35 6,80 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido
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14/04/2021 - 06:29:46 6,90 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:14:33 4,89 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:15:46 4,79 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:18:43 4,69 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:19:05 4,50 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:20:19 4,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:25 4,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:31 4,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:22:00 4,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:58 4,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:21 3,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:33 3,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:04 3,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:45 3,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:26:54 3,50 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:50 3,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:28:56 3,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:03 3,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:16 3,10 32.918.645/0001-02 Válido

0006 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL
Especificação : BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ÁGUA E SAL obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou
fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Peso líquido 400 gramas
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:46:08 5,18 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido
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10/04/2021 - 14:12:35 5,50 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:44:04 5,30 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 15:37:04 4,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:01:58 4,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 18:40:33 8,00 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

13/04/2021 - 19:52:45 5,18 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:04:32 5,18 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 21:52:14 5,18 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:30:40 5,15 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:14:47 4,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:16:05 3,90 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:17:28 3,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:18:47 3,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:20 3,60 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:21:46 3,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:05 3,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:01 3,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:25 3,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:36 3,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:08 3,00 32.918.645/0001-02 Válido

0007 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GR - 2° QUALIDE
Especificação : CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .São
alimentos de origem animal obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de polietileno, ou outro tipo
de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não
podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, água
dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos
em caixas de 9 quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 16:05:57 42,90 (proposta) 30.851.206/0001-96 Válido

09/04/2021 - 17:46:25 43,56 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:13:14 43,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

13/04/2021 - 18:02:16 30,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 19:55:27 43,56 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido



Página 54 de 138

14/04/2021 - 06:32:24 43,50 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:02:40 35,70 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:16:06 29,90 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:16:26 29,80 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:17:12 29,70 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:17:19 29,60 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:17:38 29,50 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:18:25 29,40 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:18:36 29,30 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:18:45 29,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:18:56 28,90 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:20:22 28,50 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:20:38 28,40 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:20:55 28,30 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:21:03 28,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:21:15 27,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:31 27,80 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:21:46 27,70 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:22:10 27,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:28 27,50 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:22:44 27,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:51 27,10 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:23:12 26,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:23:30 26,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:48 26,20 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:25:16 26,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:28 26,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:26:42 25,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:27:00 25,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:52 25,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:27:57 25,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:27:57 24,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:06 24,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:28:29 24,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:36 23,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:29:13 22,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:49 22,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:30:02 22,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:05 22,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:31:34 21,90 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:32:39 21,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:33:26 20,90 32.918.645/0001-02 Válido

0008 - COLORAU (COLORÍFERO) PRODUTO OBTIDO DO PÓ DO URUCUM
Especificação : COLORAU (colorífero) produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino,
de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas. EMBALAGEM 100 GRAMAS
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:46:40 4,18 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 16:50:49 3,20 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 15:57:25 5,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:02:32 7,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 18:41:19 7,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

13/04/2021 - 19:56:24 4,18 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:06:02 4,08 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 23:27:45 4,18 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:33:19 4,05 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:16:39 3,10 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:18:52 3,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:20:33 2,90 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:21:10 2,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:17 2,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:15 2,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:05 2,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:34 2,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:37 3,90 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:24:40 2,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:20 2,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:37 2,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:04 2,00 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:28:39 1,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:29:04 1,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:16 1,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:30 1,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:40 1,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:31:07 1,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:31:39 1,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:06 1,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:32:24 1,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:44 1,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:33:06 0,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:33:32 0,80 32.918.645/0001-02 Válido

0009 - CÚRCUMÃ, SECO, MOÍDO
Especificação : Especificação : CÚRCUMÃ, seco, moído- popularmente conhecido como açafrão da terra na região. FRASCO DE
100 GRAMAS.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:29:18 6,40 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 16:51:01 3,20 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 15:50:31 9,90 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:02:41 2,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 19:57:08 6,40 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:06:59 6,40 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 06:35:07 6,39 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:23:38 7,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:18:10 5,00 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:18:56 1,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:01 1,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:23 1,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:22:20 1,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:08 1,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:38 1,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:47 1,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:26 1,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:34 1,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:08 1,00 32.918.645/0001-02 Válido

0010 - EXTRATO DE TOMATE PRODUTO INDUSTRIALIZADO PREPARADO COM TOMATE, AÇÚCAR E SAL
Especificação : EXTRATO DE TOMATE produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de
135mg em porção de 30g. TETRA PAK - 1 QUILO
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:46:59 17,22 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 16:52:28 9,50 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 15:47:17 16,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 19:58:32 17,22 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:03:44 11,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:08:07 17,22 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 21:59:05 17,22 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido
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14/04/2021 - 06:36:02 17,20 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:24:29 35,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:17:31 9,40 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:18:34 12,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:19:00 9,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:20:57 9,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:09 9,00 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:21:27 8,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:24 8,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:46 8,70 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:23:11 8,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:44 8,50 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:24:51 8,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:31 8,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:40 8,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:13 8,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:20 8,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:28:34 7,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:12 7,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:29:30 7,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:08 7,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:25 7,50 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:35 7,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:31:14 7,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:32:20 7,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:54 7,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:33:40 7,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:33:58 6,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:34:04 6,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:34:54 6,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:35:31 6,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:36:08 6,50 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:36:27 6,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:36:44 6,30 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:36:49 6,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:37:48 6,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:37:58 6,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:38:23 5,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:38:44 5,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:38:59 5,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:39:12 5,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:39:25 4,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:39:41 4,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:40:13 4,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:40:21 4,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 09:40:34 4,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:40:52 4,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:40:57 4,00 32.918.645/0001-02 Válido

0011 - FARINHA LÁCTEA 400G
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:36:56 12,74 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:14:22 13,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:57:30 9,49 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 18:06:14 4,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 19:59:17 12,74 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:27:15 12,74 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:00:54 12,74 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:36:54 12,70 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:27:26 7,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:38 4,89 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:07 4,79 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:22:07 4,69 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:21 4,70 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:22:45 4,59 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:53 4,60 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:23:57 4,49 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:22 4,39 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:06 4,29 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:26:41 4,19 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:14 4,09 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:56 3,99 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:28:25 3,89 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:28:41 3,79 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:11 3,69 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:25 3,59 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:44 3,49 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:34 3,39 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:32:41 3,29 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:33:31 3,19 32.918.645/0001-02 Válido

0012 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
Especificação : FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra,
sem umidade (tolerado máximo 14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios.
O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido
de 1 quilo
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:37:14 7,09 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:15:31 7,50 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:58:17 5,10 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:17:43 6,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:13:18 4,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21
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13/04/2021 - 20:00:09 7,09 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:10:54 7,09 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:01:45 7,09 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:37:57 7,05 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:28:04 7,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:17 4,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:19:35 4,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:16 4,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:11 4,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:50 4,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:05 4,00 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21
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14/04/2021 - 09:23:52 3,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:51 3,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:03 3,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:26:47 3,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:10 3,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:28:04 3,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:55 3,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:16 3,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:32 3,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:29 3,00 32.918.645/0001-02 Válido

0013 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
Especificação : FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra,
sem umidade (tolerado máximo 14% de umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor próprios.
O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido
de 1 quilo
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:37:28 7,09 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:15:55 7,50 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 16:59:52 5,46 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido
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13/04/2021 - 16:19:08 6,50 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:13:36 4,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:00:52 7,09 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:16:53 7,09 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:02:29 7,09 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:38:50 7,05 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:28:34 9,00 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:23 4,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:19:31 4,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:24 4,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:14 4,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:22:56 4,40 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:23:15 4,30 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:23:30 4,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:49 4,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:25 4,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:01 3,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

0014 - FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500G
Especificação : FUBÁ MIMOSO DE MILHO produto obtido pela moagem do grão de milho de 1 ª qualidade, desgerminado ou
não, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino,
amarelo, livre de umidade. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. O produto
deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro. Pacote de peso líquido de 500 gramas e ácido
fólico).
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:37:43 3,82 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:05:47 2,62 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:02:03 5,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:14:46 2,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:01:37 3,82 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:23:05 3,82 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:06:07 3,82 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido
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14/04/2021 - 06:40:02 3,81 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:29:06 8,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:28 1,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:19:40 4,00 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:21:33 1,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:17 1,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:05 1,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:28 1,50 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:23:36 1,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:45 1,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:13 1,20 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:25:58 1,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

0015 - FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO
Especificação : FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:37:57 10,60 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:16:57 12,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 17:03:14 9,66 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

12/04/2021 - 18:01:53 7,25 (proposta) 02.135.330/0001-10 Válido

13/04/2021 - 20:02:50 10,60 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:04:33 8,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:28:18 10,60 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:07:10 10,60 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:41:02 10,60 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:17:09 7,10 10.773.426/0001-31 Válido
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14/04/2021 - 09:19:24 7,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:28 10,00 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:21:40 6,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:20 6,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:11 6,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:42 6,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:08 6,50 32.918.645/0001-02 Válido

0016 - FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA
Especificação : FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou
corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Embalagem de 1 quilo.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:38:10 10,79 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:00:56 7,93 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

12/04/2021 - 18:02:19 8,90 (proposta) 02.135.330/0001-10 Válido

13/04/2021 - 16:08:48 11,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:17:02 7,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:03:44 10,79 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:29:16 10,79 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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13/04/2021 - 22:08:24 10,79 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:41:58 10,75 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:29:34 13,50 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:21 7,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:19:51 8,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:21:48 7,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:23 7,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:20 7,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:39 7,00 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:49 6,90 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21
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14/04/2021 - 09:24:00 6,80 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:01 6,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:42 6,60 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:59 6,50 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:11 6,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

0017 - FERMENTO BIOLÓGICO 10G
Especificação : FERMENTO BIOLÓGICO produto obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomycescerevisias) por
procedimento tecnológico adequado para aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Produto granulado e seco.
Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais, não possuir cheiro de mofo e sabor amargo. Embalagem de 10
gramas
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:38:21 2,89 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:11:40 1,25 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:12:24 4,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:17:19 1,70 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:09:01 2,89 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:30:59 2,89 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:12:16 2,89 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido
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14/04/2021 - 06:43:15 2,85 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:30:19 7,80 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:17 1,15 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:19:59 3,20 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:22:01 1,05 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:27 0,95 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:12 0,85 32.918.645/0001-02 Válido

0018 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G
Especificação : FERMENTO QUÍMICO produto formado de substância ou mistura de substâncias químicas em pó que pela
influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou
féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. EMBALAGEM DE 250 GRAMAS
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:38:34 7,94 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:11:43 7,27 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:14:40 12,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:17:24 14,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:08:54 7,94 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido
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13/04/2021 - 21:31:47 7,94 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:13:01 7,94 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:44:05 7,90 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:30:55 8,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:14 7,17 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:20:10 9,60 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:22:18 7,07 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:31 6,97 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:34 6,99 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:24:01 6,87 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:11 6,77 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:18 6,67 32.918.645/0001-02 Válido



Página 78 de 138

14/04/2021 - 09:25:52 6,57 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:30 6,47 32.918.645/0001-02 Válido

0019 - FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ 500GR
Especificação : FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO PARA O PREPARO DE CUSCUZ. Embalagem de 500 grs
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:44:32 4,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:04:49 1,60 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:20:17 2,50 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:17:30 2,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:09:44 4,00 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:32:54 4,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:14:24 4,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:44:57 4,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:31:58 4,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:10 1,50 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:20:29 1,90 20.076.046/0001-00 Válido
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14/04/2021 - 09:22:25 1,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:35 1,30 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:52 1,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:05 1,10 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:33 1,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:45 0,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:41 0,80 32.918.645/0001-02 Válido

0020 - LEITE UHT, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA)
Especificação : LEITE UHT, produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado
(processo de ultrapasteurização consiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130º a 150o C, por 2 a 4
segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32o C). Embalagem primária com identificação do produto,
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Caixa de 1 litro - Tetra Pak
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:34:52 7,25 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:11:05 5,60 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:26:04 7,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:17:49 4,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:10:37 7,25 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido
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13/04/2021 - 21:33:52 7,25 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 06:45:39 7,20 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:32:20 8,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:07 4,89 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:20:45 5,50 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:22:33 4,79 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:38 4,69 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:45 4,59 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:08 4,49 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:44 4,39 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:25:48 4,29 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:27:18 4,19 32.918.645/0001-02 Válido

0021 - LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL
Especificação : LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL obtido por desidratação do leite de vaca e apto para a alimentação
humana, mediante processos tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. Pacote de peso líquido 1 quilo.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:48:34 35,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:19:15 30,80 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:30:40 35,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:18:13 11,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:11:31 35,00 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:35:08 35,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:16:43 35,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:48:16 35,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:36:11 35,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:20:02 11,89 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:13 28,00 20.076.046/0001-00 Válido
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14/04/2021 - 09:21:32 11,79 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:17 11,69 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:33 11,59 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:45 11,49 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:25:01 11,39 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:12 11,29 32.918.645/0001-02 Válido

0022 - LEITE S/ LACTOSE 1L
Especificação : Especificação : LEITE PASTEURIZADO UHT EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 01 LITRO DO PRODUTO,
INSENTO DE LACTOSE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:49:40 10,69 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:20:11 5,80 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 18:18:18 5,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:35:51 10,69 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:17:44 10,69 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido
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14/04/2021 - 06:50:05 10,65 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:19:59 4,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:40 4,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:20 4,70 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:38 4,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:00 4,50 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:25:04 4,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:17 4,30 32.918.645/0001-02 Válido

0023 - MACARRÃO PARAFUSO 500G
Especificação : MACARRÃO PARAFUSO produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum
e/ou sêmola/semolina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. As
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Pacote de peso líquido 500 gramas
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:50:46 5,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:23:40 2,97 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido
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13/04/2021 - 16:37:44 4,50 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 20:12:24 5,00 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:05:53 4,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:36:35 5,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:18:34 5,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:50:15 4,95 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:39:02 6,50 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:56 2,87 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:20 3,60 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:21:46 2,77 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:23 2,67 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:45 2,57 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:25:06 2,47 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:25:12 2,37 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:18 2,50 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:25:28 2,27 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:38 2,17 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:27:19 2,07 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:34 1,97 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

0024 - MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS
Especificação : MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS , CONTÉM GORDURA VEGETAL.CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO
IDÊNTICO AO NATURAL.produto A base de óleos vegetais liquídos e interesterificados ,água,sal,leite desnatado, pastelrizado
reconstituido,vitaminas A Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxoslecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácido
graxos, conservador sorbato de potássio.acidulante ácido lático, aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico,BHT e ácido
cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não contém glútem.Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não de sal.
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. Embalagem primária com
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo,
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:51:37 15,95 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:23:27 12,05 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:40:51 14,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 20:14:04 15,95 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido
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13/04/2021 - 21:06:16 5,50 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:37:36 15,95 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:24:37 15,95 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 06:52:07 15,90 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:38:17 15,90 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:53 5,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:30 11,20 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:21:51 5,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:26 5,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:23:50 5,10 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:25:12 5,00 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:25:16 4,90 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:34 4,80 32.918.645/0001-02 Válido

0025 - MACARRÃO "TIPO CONCHA" 500G
Especificação : MACARRÃO "TIPO CONCHA" MASSA seca com ovos, acondicionado em embalagem transparente intacta de
500g, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de validade e condições de armazenagem. Validade mínima de 6 meses na data de entrega
Pacotes 500 gramas
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:52:10 5,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:22:40 2,97 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:45:30 4,50 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 20:14:45 5,00 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:06:30 3,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:38:33 5,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:28:44 5,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido
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14/04/2021 - 06:52:55 5,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:39:25 8,50 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:51 2,87 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:41 3,60 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:21:56 2,77 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:30 2,67 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:24:00 2,57 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:17 2,47 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:25:32 2,37 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:25:40 2,27 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:54 3,00 05.865.999/0001-55 Válido
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14/04/2021 - 09:27:45 2,17 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

0026 - MILHO DE CANJICA 500G
Especificação : MILHO AMARELO CRU PARA CANJICA produto dos grãos ou pedaços dos grãos de milho provenientes da
espécie (ZeaMays, L.) que apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo de escarificação mecânica
ou manual (degerminação).Os grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo;
isento de sujidades, parasitas e larvas. Peso líquido de 500 gramas
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:52:41 3,50 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:28:15 2,70 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:49:19 3,50 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:22:19 1,80 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:15:41 3,50 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:40:11 5,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:30:14 3,50 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:00:57 3,50 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:40:16 8,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:49 2,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:22:01 1,70 32.918.645/0001-02 Válido

0027 - MILHO P/ PIPOCA 500G
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:53:07 5,60 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:35:43 3,50 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 16:50:54 5,90 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido
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13/04/2021 - 18:22:23 3,80 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:16:27 5,60 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:41:00 5,60 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:31:20 5,60 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:00:22 5,60 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:40:37 5,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:21:56 4,70 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:22:07 3,40 32.918.645/0001-02 Válido

0028 - MILHO VERDE EM CONSERVA 280 G 24X1
Especificação : EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 280G,COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:53:31 105,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:29:11 60,50 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 20:17:11 105,00 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:07:12 2,30 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:41:49 105,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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13/04/2021 - 22:33:57 105,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:01:32 105,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:43:07 93,60 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:12 2,20 32.918.645/0001-02 Válido

0029 - CEREAL INFANTIL DE ARROZ 400G
Especificação : Identificação do produto, dados e marca do frabricante, prazo de validade mínimo de 06 meses após a data de
entrega
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:54:21 20,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 17:37:01 8,35 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 18:24:06 7,80 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:19:07 20,00 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:42:47 20,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:36:06 20,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:02:36 19,99 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:44:04 15,90 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:17 7,70 32.918.645/0001-02 Válido

0030 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML
Especificação : ÓLEO DE SOJA REFINADO produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas. EMBALAGEM 900 ML
Data Valor CNPJ Situação
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09/04/2021 - 17:54:46 10,03 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:18:33 12,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 17:34:15 9,20 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

12/04/2021 - 18:02:55 8,90 (proposta) 02.135.330/0001-10 Válido

13/04/2021 - 17:23:22 11,50 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 20:20:05 10,03 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:08:50 8,30 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:43:56 10,03 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:37:34 10,03 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:03:05 10,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:45:04 10,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:19:42 8,10 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:22:08 9,00 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:22:25 8,00 32.918.645/0001-02 Válido

0031 - PAO FRANCES APROXIMADAMENTE 50G
Especificação : Preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em
perfeito estado de conservação. Ingredientes: Farinha de trigo, água, sal, fermento biológico e melhorador de farinha,
conservante, entre outros ingredientes permitidos na legislação vigente que não descaracterizem o produto. Produção conforme
normas da ANVISA e as legislações vigentes. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e saber desagradável,
presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:55:21 13,90 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:19:24 15,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

13/04/2021 - 11:27:57 13,00 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 18:25:45 10,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21
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14/04/2021 - 07:04:42 13,90 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:21:13 10,89 32.918.645/0001-02 Válido

0032 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E CARTILAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO
Especificação : Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DI POA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:55:47 20,78 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:19:59 20,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 18:03:30 15,00 (proposta) 02.135.330/0001-10 Válido

12/04/2021 - 18:16:04 18,00 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:26:02 23,80 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 20:21:57 20,78 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:09:28 16,90 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:45:04 20,78 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:43:11 20,78 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:05:32 20,78 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:19:59 14,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:21:20 14,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:03 14,70 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:22:23 14,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:31 18,90 20.076.046/0001-00 Válido



Página 94 de 138

14/04/2021 - 09:23:05 14,50 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:23:35 14,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:02 14,30 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:24:14 14,20 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:25:05 14,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:14 14,19 02.135.330/0001-10 Válido

14/04/2021 - 09:25:15 14,00 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:25:45 13,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:54 13,80 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:27:33 13,70 32.918.645/0001-02 Válido

0033 - POLVILHO DOCE 1KG
Especificação : O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/AGRICULTURA
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:56:18 9,80 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 18:38:55 4,47 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:28:45 9,80 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 20:22:37 9,80 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:10:03 4,40 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:46:02 9,80 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44
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14/04/2021 - 07:07:32 9,80 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:53:03 10,00 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 08:37:14 9,80 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 09:17:02 4,30 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:21:25 4,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:39 7,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:24:07 4,10 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:25:58 4,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:18 3,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:38 3,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:02 3,70 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35
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14/04/2021 - 09:27:40 3,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:37 3,50 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:29:29 3,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:30:42 3,30 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:30:48 3,20 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:32:22 3,10 32.918.645/0001-02 Válido

0034 - POLVILHO AZEDO
Especificação : Especificação : POLVILHO AZEDO - o produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/Agricultura. Embalagem
plástica de 1 kg
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:56:45 9,80 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 18:39:02 5,65 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:29:58 9,80 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:26:24 4,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:23:21 9,80 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido
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13/04/2021 - 21:46:57 9,80 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:41:21 9,80 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:08:13 9,75 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:53:31 10,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:17:15 4,89 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:21:32 4,79 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:46 7,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:24:17 4,68 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:07 4,58 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:23 4,48 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:46 4,38 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:27:08 4,28 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:27:47 4,18 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:42 4,08 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

0035 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABORES MORANGO OU FRAMBOESA 25G
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:57:10 3,49 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 18:45:02 1,25 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 18:26:29 1,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 20:24:25 3,49 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:47:45 3,49 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:47:24 3,49 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:08:47 3,50 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:54:33 2,50 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:21:38 1,15 32.918.645/0001-02 Válido

0036 - QUEIJO MUSSARELA
Especificação : QUEIJO MUSSARELA produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado. Com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com
a legislação. Embalagem em polietileno de baixa densidade atóxico.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:57:36 49,00 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:20:56 50,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 18:25:38 29,50 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 18:27:19 28,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:48:38 49,00 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:48:20 49,00 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:09:31 49,50 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:16:41 28,89 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:21:47 28,79 32.918.645/0001-02 Válido

0037 - QUEIJO RALADO
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:58:00 45,16 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 18:34:25 21,00 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido



Página 100 de 138

13/04/2021 - 21:12:52 25,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:49:57 45,16 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:54:04 45,16 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:10:03 45,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:16:29 20,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:21:53 20,80 32.918.645/0001-02 Válido

0038 - SAL PRODUTO REFINADO, IODADO
Especificação : SAL produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a
Legislação Federal Específica - embalagem em plástico de polietileno de 1 KG. PESO LIQUIDO DE 1 QUILO
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:58:25 1,90 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 18:43:15 1,50 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:31:49 2,90 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 18:28:55 1,80 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21
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13/04/2021 - 20:25:02 1,90 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:51:40 1,90 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:55:34 1,90 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:10:38 1,89 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:54:58 2,90 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:17:30 1,40 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

14/04/2021 - 09:21:59 1,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:56 2,00 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:24:29 1,20 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:12 1,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:16 1,00 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:27:54 0,90 32.918.645/0001-02 Válido
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0039 - SALSICHA MISTA RESFRIADA
Especificação : Salsicha mista resfriada (Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) com data de fabricação do
mesmo mês da entrega do produto
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 17:58:47 13,50 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 18:03:59 6,99 (proposta) 02.135.330/0001-10 Válido

12/04/2021 - 18:41:10 7,75 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 20:26:23 13,50 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:13:54 9,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 22:56:22 13,50 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:11:12 13,49 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:16:17 6,89 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:22:08 6,79 32.918.645/0001-02 Válido

0040 - VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO
Especificação : Especificação : VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO, produto natural fermentado acético simples,
isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e
vegetais. FRASCO LIQUIDO DE 750 ML.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 18:01:17 4,60 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:21:53 5,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 18:41:57 2,15 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:34:42 4,50 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 20:27:15 4,60 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido
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13/04/2021 - 21:14:20 4,99 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 21:54:19 4,60 (proposta) 26.814.778/0001-28 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O.
licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquisado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:18:44

13/04/2021 - 22:57:11 4,60 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:11:50 4,59 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 07:55:36 4,99 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:16:09 2,05 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:22:13 1,95 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:06 3,60 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:24:24 1,85 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:19 1,75 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:27:21 1,65 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:27:59 1,55 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:59 1,45 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

0041 - BATATA INGLESA
Especificação : De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 18:02:15 6,57 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 12:32:35 4,99 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:35:48 7,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 21:15:35 6,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 23:13:02 6,57 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:12:37 6,70 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:21:43 4,89 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:23:18 4,78 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:23:34 5,50 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:23:49 4,68 32.918.645/0001-02 Válido

0042 - BETERRABA
Especificação : apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 18:03:10 7,18 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 12:33:15 4,50 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:36:28 6,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 21:15:46 5,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 23:13:53 7,18 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:13:00 7,18 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:21:57 4,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:25 4,30 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:23:43 4,90 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:24:00 4,20 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:26:00 4,10 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:09 4,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:37 3,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:28:06 3,80 32.918.645/0001-02 Válido

0043 - MAÇA VERMELHA
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78
CNNPA
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 18:03:33 9,53 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 12:34:02 7,20 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 21:15:56 8,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 23:14:37 9,53 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:13:29 9,52 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:22:03 7,10 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:23:40 7,00 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:24:10 6,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:55 6,80 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:14 6,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:42 6,60 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:27:55 6,50 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:14 6,40 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:29:01 6,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:40 6,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:30:01 5,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:30:18 5,50 13.919.038/0001-04 Válido
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14/04/2021 - 09:31:32 5,40 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:31:46 5,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:32:33 5,20 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:33:42 5,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:34:31 5,00 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:36:01 4,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:36:23 4,80 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:36:42 4,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:37:02 4,50 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:37:42 4,40 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:38:19 4,30 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:39:14 4,20 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:39:52 4,10 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:40:14 4,00 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:41:22 3,90 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:41:48 3,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:42:28 3,70 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

14/04/2021 - 09:42:56 3,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:43:32 3,50 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

0044 - LARANJA TIPO PÊRA
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 18:04:10 6,49 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 12:34:38 5,80 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:37:32 4,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido
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13/04/2021 - 21:16:07 5,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 23:15:54 6,49 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:13:54 6,45 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:22:13 3,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:46 3,80 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:23:51 3,20 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:24:30 3,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:50 3,00 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:18 2,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:27:47 2,80 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:28:03 2,70 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:28:18 2,60 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:29:08 2,50 32.918.645/0001-02 Válido

0045 - REPOLHO
Especificação : BRANCO, Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Data Valor CNPJ Situação

09/04/2021 - 18:04:37 5,90 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

12/04/2021 - 12:35:17 4,75 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 17:38:11 6,00 (proposta) 20.076.046/0001-00 Válido

13/04/2021 - 21:16:17 5,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 23:16:31 5,90 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:14:16 5,90 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:22:21 4,65 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:08 4,80 20.076.046/0001-00 Válido

14/04/2021 - 09:25:45 4,54 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:26:30 4,44 32.918.645/0001-02 Válido
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14/04/2021 - 09:27:52 4,34 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:28:10 4,24 32.918.645/0001-02 Válido

0046 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSP, SEM GORDURA, SEM PELE
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 16:13:31 45,90 (proposta) 30.851.206/0001-96 Válido

09/04/2021 - 18:05:05 38,25 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:22:52 45,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 18:46:02 41,00 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 20:29:11 38,25 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido

13/04/2021 - 21:16:26 35,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 23:18:29 38,25 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:14:41 38,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:15:21 34,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:16:08 34,80 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:19:51 34,70 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:20:01 34,60 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:20:32 34,50 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:20:45 33,40 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:21:17 33,30 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:21:40 33,20 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:21:57 33,00 17.618.821/0001-99 Válido
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14/04/2021 - 09:22:18 32,90 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:22:26 32,80 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:22:40 32,70 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:22:52 32,60 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:23:03 32,50 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:23:17 32,40 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:20 32,00 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:23:37 31,90 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:23:59 31,80 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:24:05 31,70 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:24:20 31,60 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:24:25 31,50 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:24:33 31,40 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:24:36 31,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:24:41 31,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:48 29,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:24:54 30,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:25:01 29,00 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:25:15 28,90 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:25:23 28,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:26 28,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:25:35 27,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:25:45 27,50 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:25:50 27,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:26:06 26,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:26:22 25,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:26:31 25,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:51 25,70 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:27:06 25,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:27:25 25,40 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:27:56 25,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:06 25,20 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:28:22 25,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:42 25,00 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:28:52 24,90 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:29:05 24,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:11 24,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:29:16 24,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:29:36 23,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:51 23,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:30:32 22,90 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:55 22,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:31:37 21,90 32.918.645/0001-02 Válido

0047 - CARNE MOIDA CONGELAGA DE BOVINO
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 16:13:03 36,90 (proposta) 30.851.206/0001-96 Válido

09/04/2021 - 18:05:29 42,30 (proposta) 32.918.645/0001-02 Válido

10/04/2021 - 14:23:48 42,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 Válido

12/04/2021 - 18:04:42 32,00 (proposta) 02.135.330/0001-10 Válido

12/04/2021 - 18:46:08 27,00 (proposta) 13.919.038/0001-04 Válido

13/04/2021 - 20:30:07 42,30 (proposta) 10.773.426/0001-31 Válido
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13/04/2021 - 21:16:31 29,00 (proposta) 05.074.560/0001-04 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA
COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de
referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da
licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste
certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de
licenciamento do corpo de bombeiro militar do estado da sede da
licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA)
aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa
citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA. 14/04/2021 16:03:21

13/04/2021 - 23:19:36 42,30 (proposta) 05.865.999/0001-55 Válido

14/04/2021 - 07:14:58 42,00 (proposta) 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:15:12 26,90 34.257.492/0001-17 Cancelado - Trata-se da decisão do pregoeiro referente a
documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta
comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do
documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a
Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença
obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos
à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO
EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a
documentação da empresa citada, foi pesquizado na
(www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de
viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status
DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e
coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO
RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da
empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência
do licenciamento do meio ambiente 10.1 II. 14/04/2021 16:12:35

14/04/2021 - 09:16:16 26,80 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:19:43 26,70 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:19:53 26,60 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:20:07 26,50 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:20:20 26,40 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:20:38 26,30 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:20:51 26,20 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:21:26 26,10 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:21:35 26,00 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:21:48 25,50 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:21:52 25,90 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:22:07 25,20 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:22:12 25,10 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:22:24 25,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:22:31 24,90 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:22:41 24,80 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:22:49 24,70 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:22:57 24,60 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:23:10 24,50 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:23:27 24,20 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:23:42 24,10 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:23:59 24,00 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:24:07 23,90 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:24:21 23,80 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:24:27 23,70 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:24:43 23,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:24:46 23,60 30.851.206/0001-96 Válido
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14/04/2021 - 09:24:51 22,90 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:25:03 22,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:25:10 22,70 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:25:20 22,50 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:25:28 22,60 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:25:29 22,40 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:25:34 22,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:25:43 21,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:25:51 21,50 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:25:57 21,40 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:26:07 21,00 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:26:15 20,90 30.851.206/0001-96 Válido

14/04/2021 - 09:26:18 20,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:26:28 19,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:26:49 19,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:26:57 19,70 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:27:20 19,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:27:31 19,40 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:27:43 19,30 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:00 19,20 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:28:30 19,10 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:28:37 19,00 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:28:59 18,90 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:29:13 18,80 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:29:17 18,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:29:24 18,50 10.773.426/0001-31 Válido

14/04/2021 - 09:29:34 17,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:29:42 17,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:29:59 17,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:30:08 16,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:30:39 16,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:30:49 16,00 13.919.038/0001-04 Válido

14/04/2021 - 09:30:57 15,90 17.618.821/0001-99 Válido

14/04/2021 - 09:31:44 15,80 32.918.645/0001-02 Válido

14/04/2021 - 09:32:49 15,95 05.865.999/0001-55 Válido

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

A. L. DE S.
PEREIRA
COMERCIO

12/04/2021 -
11:27

Antonio Luiz de
Sousa Pereira

01 - - - Seguir o edital na
íntegra

G. B. DE SOUZA
COMERCIO

12/04/2021 -
18:38

Geandro Batista
de Souza

1 - - - Seguir o edital na
íntegra

NORTE FRIOS
EIRELI

14/04/2021 -
07:24

CARLOS LUIZ
GOMES DA SILVA

000008/2021-SRP - - - Seguir o edital na
íntegra

PAPEL ARTE
EIRELI ME

14/04/2021 -
08:56

REGINA
ANTONIA
PRUDENTE

000008/2021-SRP - - - Seguir o edital na
íntegra

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

14/04/2021 - 16:03:21 G. B. DE SOUZA
COMERCIO

05.074.560/0001-04 Abrangendo todo o processo

Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa G.B. DE SOUZA COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a
exigência do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença obrigatório para o
ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro
militar do estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o
acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:12:35 NORTE FRIOS EIRELI 34.257.492/0001-17 Abrangendo todo o processo

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1919986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1919986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1927315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1927315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1943193&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1943193&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1944206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1944206&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa NORTE FRIOS EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência
do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Licença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de
atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi pesquizado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o
acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro militar e coordenador estadual da
defesa civil que a empresa apresenta BAIXO RISCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência do licenciamento do meio ambiente
10.1 II.

14/04/2021 - 16:18:44 PAPEL ARTE EIRELI ME 26.814.778/0001-28 Abrangendo todo o processo

Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência
do documento convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de
atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o
acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status pendente.
Diante do exposto acima, em relação a analise da documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

14/04/2021 - 17:30 19/04/2021 - 18:00 22/04/2021 - 18:00

0001 - ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA,
TIPO 1
Especificação : ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1,
isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, com grãos
inteiros. EMBALAGEM DE 5 QUILOS Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:07:45 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço de custo do Arroz marca Dellarroz é de R$
19,90 e a empresa vencedora colocou uma proposta tendênciosa e imoral no valor
de R$ 17,70.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:55:57 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0002 - ACHOCOLATADO EM PÓ FONTE DE 7 VITAMINAS
Especificação : ACHOCOLATADO EM PÓ fonte de 7 vitaminas. instantâneo,
tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de malte, leite em pó desnatado, soro de
leite em pó, vitaminas,( cb3,b2,b6,b1, A, e D lecitina de soja e aromatizantes. Contem
Gutém, de bom rendimento Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.176.120/0001-02 14/04/2021 - 10:21:29 Preço esta inezequível com a unidade de medida. Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:33:00 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0003 - AÇÚCAR CRISTAL
Especificação : AÇÚCAR CRISTAL sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-
açúcar (Saccharumofficinarum L.). Cristal, branco, aspecto granuloso fino a médio,
isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. PAcotes de 2
quilos Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:22:28 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:56:08 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0004 - AVEIA EM FLOCOS 170G Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:33:11 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0005 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA
Especificação : BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA. obtido pela mistura
de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção, fermentados ou não.O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. Peso líquido de 400 gramas Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:33:22 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0007 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A
40 GR - 2° QUALIDE
Especificação : CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM
DE 30 A 40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .São alimentos de origem animal obtido
através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de polietileno, ou
outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
As carnes não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas.
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ou
gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar
gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento
(gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos em caixas de 9
quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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30.851.206/0001-96 14/04/2021 - 09:52:55 Sr. Pregoeiro conforme a descrição do edital a empresa vencedora não atende as
espeficações exigidas pelo edital.
Número : 000008/2021 / Processo: 025/2021Produto : CARNE CONGELADA DE
BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GR - 2° QUALIDE
Especificação : CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE
ACÉM DE 30 A 40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .São alimentos de origem animal
obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de
polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que
identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal). As carnes não podem ter manchas de qualquer espécie, nem
parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas
não devem apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer
sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de
3 quilos em caixas de 9 quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC.

Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:25:23 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:56:33 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

0008 - COLORAU (COLORÍFERO) PRODUTO OBTIDO DO PÓ DO URUCUM
Especificação : COLORAU (colorífero) produto obtido do pó do urucum com a mistura
de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias estranhas. EMBALAGEM 100 GRAMAS Intenções
de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:33:41 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0009 - CÚRCUMÃ, SECO, MOÍDO
Especificação : Especificação : CÚRCUMÃ, seco, moído- popularmente conhecido
como açafrão da terra na região. FRASCO DE 100 GRAMAS. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:33:59 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0010 - EXTRATO DE TOMATE PRODUTO INDUSTRIALIZADO PREPARADO COM
TOMATE, AÇÚCAR E SAL
Especificação : EXTRATO DE TOMATE produto industrializado preparado com
tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 135mg em porção de 30g. TETRA PAK
- 1 QUILO Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.176.120/0001-02 14/04/2021 - 10:23:36 Preço esta inexequivel com a unidade de medida. Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:34:08 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido
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0011 - FARINHA LÁCTEA 400G Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.176.120/0001-02 14/04/2021 - 10:29:32 Preço esta inexequivel com a unidade de medida. Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:34:29 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0012 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
Especificação : FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO produto obtido pela moagem
exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de
umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor
próprios. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de
farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:34:40 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0013 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
Especificação : FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO produto obtido pela moagem
exclusiva do grão de trigo, isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de
umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, com cheiro e sabor
próprios. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de
farinhas com ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:35:11 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:58:10 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

0014 - FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500G
Especificação : FUBÁ MIMOSO DE MILHO produto obtido pela moagem do grão de
milho de 1 ª qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino,
amarelo, livre de umidade. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes
a mais do peso antes da cocção. O produto deve atender a Resolução nº 344 -
13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro. Pacote de peso líquido de 500 gramas e
ácido fólico). Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:35:21 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:58:20 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

0015 - FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO
Especificação : FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:39:10 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:39:36 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0016 - FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA
Especificação : FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso,
liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre
de umidade. Embalagem de 1 quilo. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:40:22 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

0017 - FERMENTO BIOLÓGICO 10G
Especificação : FERMENTO BIOLÓGICO produto obtido de culturas puras de
leveduras (Saccharomycescerevisias) por procedimento tecnológico adequado para
aumentar o volume e a porosidade dos produtos forneados. Produto granulado e
seco. Isentos de matérias terrosas e detritos vegetais e animais, não possuir cheiro de
mofo e sabor amargo. Embalagem de 10 gramas Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:40:46 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido
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0018 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G
Especificação : FERMENTO QUÍMICO produto formado de substância ou mistura de
substâncias químicas em pó que pela influência do calor e/ou umidade, produz
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos
ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. EMBALAGEM DE 250
GRAMAS Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:40:54 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral.

Deferido

0020 - LEITE UHT, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA)
Especificação : LEITE UHT, produto de origem animal (vaca), líquido fluido,
homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultrapasteurização
consiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130º a 150o C, por
2 a 4 segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32o C). Embalagem
primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Caixa de 1 litro - Tetra Pak Intenções
de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:42:04 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas Da Vaca

Deferido

0021 - LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL
Especificação : LEITE EM PÓ - PRODUTO EM PÓ INTEGRAL obtido por
desidratação do leite de vaca e apto para a alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados. Deve ter boa solubilidade. Pacote de peso líquido 1 quilo.
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.176.120/0001-02 14/04/2021 - 10:24:51 Preço esta inexequivel com a unidade de medida. Deferido

0023 - MACARRÃO PARAFUSO 500G
Especificação : MACARRÃO PARAFUSO produto não fermentado obtido pelo
amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção,
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Pacote de peso líquido 500
gramas Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:42:41 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido
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05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:58:42 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

0024 - MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS
Especificação : MARGARINA COM 70% DE LIPIDIOS , CONTÉM GORDURA
VEGETAL.CONTEM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.produto
A base de óleos vegetais liquídos e interesterificados ,água,sal,leite desnatado,
pastelrizado reconstituido,vitaminas A Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos
graxoslecitina de soja e ésteres de poliglicerol de ácido graxos, conservador sorbato
de potássio.acidulante ácido lático, aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco
dissodico,BHT e ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não contém
glútem.Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não de sal. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores.
Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. PESO LIQUIDO DE 1
QUILO. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.176.120/0001-02 14/04/2021 - 10:25:33 Preço esta inexequivel com a unidade de medida. Deferido

0025 - MACARRÃO "TIPO CONCHA" 500G
Especificação : MACARRÃO "TIPO CONCHA" MASSA seca com ovos, acondicionado
em embalagem transparente intacta de 500g, a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação, data de validade e condições de armazenagem.
Validade mínima de 6 meses na data de entrega Pacotes 500 gramas Intenções de
Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:42:56 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:58:53 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

0028 - MILHO VERDE EM CONSERVA 280 G 24X1
Especificação : EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 280G,COM DADOS DE
INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

24.176.120/0001-02 14/04/2021 - 10:28:14 Preço esta inexequivel com a unidade de medida, sendo que no edital esse item e
pedido em caixa com 24 24 unidades.

Deferido

0034 - POLVILHO AZEDO
Especificação : Especificação : POLVILHO AZEDO - o produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde/Agricultura. Embalagem plástica de 1 kg Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:43:30 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:59:11 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

0037 - QUEIJO RALADO Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:28:44 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação
da
exequibilidade. Sr. pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a
empresa vencedora colocou uma proposta tendenciosa e imoral. A marca
Piracanjuba só fornece queijo ralado parmesão de 50g e 100g ao custo de R$
5,56 o pacote de 100g. tendo em vista que o pedido é de 1 Kg, totalizaria R$ 55,60
de custo.

Deferido

0040 - VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO
Especificação : Especificação : VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO OU COLORIDO,
produto natural fermentado acético simples, isenta de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de
animais e vegetais. FRASCO LIQUIDO DE 750 ML. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:43:40 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:59:22 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto.

Deferido

0041 - BATATA INGLESA
Especificação : De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:30:29 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:56:56 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

0042 - BETERRABA
Especificação : apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
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manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:30:38 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:57:03 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

0043 - MAÇA VERMELHA
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao
12/78 CNNPA Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 16:18:36 LICITAÇÃO TOTALMENTE DIRECIONADA. IREMOS NOS MANISFESTA NO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTRA PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO.

Deferido

0044 - LARANJA TIPO PÊRA
Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao
1 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:31:12 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:57:10 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

0045 - REPOLHO
Especificação : BRANCO, Apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:31:27 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:31:37 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido
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05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:57:21 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

0046 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SEM OSSP, SEM GORDURA, SEM PELE
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

30.851.206/0001-96 14/04/2021 - 09:54:23 Sr. Pregoeiro a empresa vencedora do item não atende as normas vigentes para
fornecimento de carne bovina in natura seguindo as orientações do PNAE.

Deferido

30.851.206/0001-96 14/04/2021 - 09:54:57 São alimentos de origem animal obtido através do abate de animais sadios,
embalados em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico,
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem ter
manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor
e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para
carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, água
dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor
avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos em caixas de 9 quilos,
mantidas em congelamento de até - 18 ºC.

Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:31:48 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:57:29 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

0047 - CARNE MOIDA CONGELAGA DE BOVINO Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

30.851.206/0001-96 14/04/2021 - 09:56:29 Sr. Pregoeiro, a empresa vencedora do item, não atende as normas exigidas para
o forneciemento de produtos in natura seguindo os protocolos de orientação do
PNAE. Que determina que: Sejam alimentos de origem animal obtido através do
abate de animais sadios, embalados em saco plástico de polietileno, ou outro tipo
de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As
carnes não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas.
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ou
gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem
apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de
recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos
em caixas de 9 quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC.

Deferido

13.919.038/0001-04 14/04/2021 - 11:31:57 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

05.074.560/0001-04 14/04/2021 - 11:57:36 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item ofertado;
A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

14/04/2021 - 09:04:34 Pregoeiro BOM DIA ....

14/04/2021 - 09:12:41 Pregoeiro Gostaríamos de alertar as Licitantes que ofertem os lances com responsabilidade, A(s) Licitante(s) que se
sagrarem vencedoras no certame, deverão atender o contrato, sob pena de Sansão Administrativa
Disciplinar.
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14/04/2021 - 09:12:53 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

14/04/2021 - 09:13:32 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

14/04/2021 - 09:13:32 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

14/04/2021 - 09:13:32 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

14/04/2021 - 09:13:32 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:41 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:13:52 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
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14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:01 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:11 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 09:14:22 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/04/2021 - 09:24:05 Sistema O item 0026 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:10 Sistema O item 0027 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:15 Sistema O item 0028 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:15 Sistema O item 0031 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:15 Sistema O item 0035 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:15 Sistema O item 0036 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:15 Sistema O item 0037 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:15 Sistema O item 0039 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:22 Sistema O item 0029 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:26 Sistema O item 0030 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:24:52 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 11,49 para o item 0021 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

14/04/2021 - 09:25:50 Sistema O item 0041 foi encerrado.
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14/04/2021 - 09:26:12 Sistema O item 0017 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:27:09 Sistema O item 0006 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:27:09 Sistema O item 0015 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:27:14 Sistema O item 0021 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:27:22 Sistema O item 0022 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:27:37 Sistema O item 0024 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:28:02 Sistema O item 0013 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:28:02 Sistema O item 0014 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:28:16 Sistema O item 0016 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:28:55 Sistema O item 0003 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:09 Sistema O item 0009 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:26 Sistema O item 0020 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:33 Sistema O item 0018 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:33 Sistema O item 0032 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:36 Sistema O item 0023 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:43 Sistema O item 0019 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:45 Sistema O item 0025 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:29:55 Sistema O item 0038 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:30:13 Sistema O item 0042 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:30:13 Sistema O item 0045 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:30:45 Sistema O item 0034 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:30:52 Sistema O item 0004 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:31:13 Sistema O item 0040 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:31:13 Sistema O item 0044 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:32:19 Sistema O item 0005 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:33:39 Sistema O item 0046 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:34:22 Sistema O item 0033 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:34:28 Sistema O item 0002 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:34:32 Sistema O item 0012 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:34:51 Sistema O item 0047 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:35:28 Sistema O item 0007 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:35:34 Sistema O item 0008 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:35:34 Sistema O item 0011 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:42:59 Sistema O item 0010 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:44:11 Pregoeiro olá, enquanto vai finalizando, vou encaminhar um memorando ao setor jurídico em anexo um relatório, sobre
os itens e as empresas arrematantes que já foram finalizados.

14/04/2021 - 09:44:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:45:34 Sistema O item 0043 foi encerrado.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0001 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
17,70.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0002 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,40.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0003 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,80.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0004 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,90.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0005 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,10.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0006 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,00.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0007 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
20,90.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0008 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,80.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0009 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,00.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0010 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,00.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0011 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,19.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0012 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,00.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0013 teve como arrematante PAPEL ARTE EIRELI ME - ME com valor unitário de R$ 3,90.
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14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0014 teve como arrematante PAPEL ARTE EIRELI ME - ME com valor unitário de R$ 1,10.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0015 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,50.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0016 teve como arrematante PAPEL ARTE EIRELI ME - ME com valor unitário de R$ 6,40.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0017 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,85.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0018 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,47.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0019 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,80.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0020 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,19.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0021 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
11,29.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0022 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,30.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0023 teve como arrematante PAPEL ARTE EIRELI ME - ME com valor unitário de R$ 1,97.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0024 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,80.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0025 teve como arrematante PAPEL ARTE EIRELI ME - ME com valor unitário de R$ 2,17.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0026 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,70.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0027 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,40.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0028 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,20.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0029 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,70.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0030 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,00.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0031 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
10,89.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0032 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
13,70.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0033 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,10.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0034 teve como arrematante NORTE FRIOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,08.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0035 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,15.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0036 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
28,79.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0037 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
20,80.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0038 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,90.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0039 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,79.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0040 teve como arrematante NORTE FRIOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,45.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0041 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,68.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0042 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,80.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0043 teve como arrematante G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 3,50.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0044 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,50.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0045 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,24.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0046 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
21,90.

14/04/2021 - 09:46:34 Sistema O item 0047 teve como arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
15,80.

14/04/2021 - 09:52:55 Sistema O fornecedor FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0007.

14/04/2021 - 09:54:23 Sistema O fornecedor FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0046.

14/04/2021 - 09:54:57 Sistema O fornecedor FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0046.

14/04/2021 - 09:56:29 Sistema O fornecedor FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI - Ltda/Eireli
declarou intenção de recurso para o item 0047.

14/04/2021 - 10:14:06 Pregoeiro senhores licitantes , vamos para analise de documentos ..

14/04/2021 - 10:20:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
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14/04/2021 - 10:20:20 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro conforme a descrição do edital a empresa vencedora não atende as espeficações
exigidas pelo edital. Número : 000008/2021 / Processo: 025/2021Produto : CARNE CONGELADA DE
BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GR - 2° QUALIDE Especificação : CARNE
CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO- CUBOS DE ACÉM DE 30 A 40 GRAMAS - 2° QUALIDADE .São
alimentos de origem animal obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de
polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem ter manchas de qualquer espécie,
nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ou
gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial,...
(CONTINUA)

14/04/2021 - 10:20:20 Sistema (CONT. 1) água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por
exemplo). Embalagem de 3 quilos em caixas de 9 quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC.

14/04/2021 - 10:21:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0046.

14/04/2021 - 10:21:10 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro a empresa vencedora do item não atende as normas vigentes para fornecimento de
carne bovina in natura seguindo as orientações do PNAE.

14/04/2021 - 10:21:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0046.

14/04/2021 - 10:21:12 Sistema Intenção: São alimentos de origem animal obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem ter manchas de qualquer
espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual aceitável de
sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial,
água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo).
Embalagem de 3 quilos em caixas de 9 quilos, mantidas em congelamento de até - 18 ºC.

14/04/2021 - 10:21:29 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

14/04/2021 - 10:21:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0047.

14/04/2021 - 10:21:29 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, a empresa vencedora do item, não atende as normas exigidas para o forneciemento
de produtos in natura seguindo os protocolos de orientação do PNAE. Que determina que: Sejam alimentos
de origem animal obtido através do abate de animais sadios, embalados em saco plástico de polietileno, ou
outro tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, prazo de
validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço
de Inspeção Municipal). As carnes não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas.
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para
carne bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem
qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). Embalagem de 3 quilos em
caixas de 9 quilos, mantidas em... (CONTINUA)

14/04/2021 - 10:21:29 Sistema (CONT. 1) congelamento de até - 18 ºC.

14/04/2021 - 10:23:36 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

14/04/2021 - 10:24:51 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0021.

14/04/2021 - 10:25:33 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0024.

14/04/2021 - 10:28:14 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0028.

14/04/2021 - 10:29:32 Sistema O fornecedor DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0011.

14/04/2021 - 10:42:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

14/04/2021 - 10:42:07 Sistema Intenção: Preço esta inezequível com a unidade de medida.

14/04/2021 - 10:42:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

14/04/2021 - 10:42:22 Sistema Intenção: Preço esta inexequivel com a unidade de medida.

14/04/2021 - 10:42:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

14/04/2021 - 10:42:40 Sistema Intenção: Preço esta inexequivel com a unidade de medida.

14/04/2021 - 10:42:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

14/04/2021 - 10:42:53 Sistema Intenção: Preço esta inexequivel com a unidade de medida.

14/04/2021 - 10:43:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0024.

14/04/2021 - 10:43:01 Sistema Intenção: Preço esta inexequivel com a unidade de medida.

14/04/2021 - 10:43:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0028.

14/04/2021 - 10:43:36 Sistema Intenção: Preço esta inexequivel com a unidade de medida, sendo que no edital esse item e pedido em caixa
com 24 24 unidades.

14/04/2021 - 11:07:45 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

14/04/2021 - 11:22:28 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.

14/04/2021 - 11:25:23 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.

14/04/2021 - 11:26:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

14/04/2021 - 11:26:17 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço de custo do Arroz marca Dellarroz é de R$ 19,90 e a empresa vencedora colocou uma
proposta tendênciosa e imoral no valor de R$ 17,70.

14/04/2021 - 11:26:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

14/04/2021 - 11:26:44 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:28:44 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0037.

14/04/2021 - 11:30:29 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0041.

14/04/2021 - 11:30:38 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0042.

14/04/2021 - 11:31:12 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0044.
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14/04/2021 - 11:31:27 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0045.

14/04/2021 - 11:31:37 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0045.

14/04/2021 - 11:31:48 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0046.

14/04/2021 - 11:31:58 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0047.

14/04/2021 - 11:33:00 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

14/04/2021 - 11:33:11 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.

14/04/2021 - 11:33:22 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.

14/04/2021 - 11:33:41 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.

14/04/2021 - 11:33:59 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.

14/04/2021 - 11:34:08 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.

14/04/2021 - 11:34:29 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0011.

14/04/2021 - 11:34:40 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.

14/04/2021 - 11:35:11 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.

14/04/2021 - 11:35:21 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.

14/04/2021 - 11:39:10 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.

14/04/2021 - 11:39:36 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.

14/04/2021 - 11:40:23 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0016.

14/04/2021 - 11:40:46 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0017.

14/04/2021 - 11:40:54 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0018.

14/04/2021 - 11:42:04 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0020.

14/04/2021 - 11:42:41 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0023.

14/04/2021 - 11:42:56 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0025.

14/04/2021 - 11:43:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

14/04/2021 - 11:43:06 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:43:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

14/04/2021 - 11:43:14 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:43:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

14/04/2021 - 11:43:20 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 11:43:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

14/04/2021 - 11:43:27 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:43:30 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0034.

14/04/2021 - 11:43:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

14/04/2021 - 11:43:33 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:43:40 Sistema O fornecedor V G RAMOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0040.

14/04/2021 - 11:43:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

14/04/2021 - 11:43:49 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:44:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

14/04/2021 - 11:44:10 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:44:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

14/04/2021 - 11:44:17 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 11:44:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

14/04/2021 - 11:44:30 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:44:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
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14/04/2021 - 11:44:33 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:44:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

14/04/2021 - 11:44:39 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 11:45:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

14/04/2021 - 11:45:15 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 11:45:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

14/04/2021 - 11:45:21 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas Da Vaca

14/04/2021 - 11:45:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0023.

14/04/2021 - 11:45:51 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 11:46:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

14/04/2021 - 11:46:16 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 11:46:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0037.

14/04/2021 - 11:46:22 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral. A marca Piracanjuba só fornece queijo ralado parmesão de 50g e 100g ao custo de R$
5,56 o pacote de 100g. tendo em vista que o pedido é de 1 Kg, totalizaria R$ 55,60 de custo.

14/04/2021 - 11:46:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

14/04/2021 - 11:46:29 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 11:46:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0041.

14/04/2021 - 11:46:40 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 11:46:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0042.

14/04/2021 - 11:46:45 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 11:46:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0044.

14/04/2021 - 11:46:51 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 11:48:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0046.

14/04/2021 - 11:48:22 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 11:48:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0047.

14/04/2021 - 11:48:28 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 11:55:57 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

14/04/2021 - 11:56:08 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

14/04/2021 - 11:56:33 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.

14/04/2021 - 11:56:56 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0041.

14/04/2021 - 11:57:03 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0042.

14/04/2021 - 11:57:10 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0044.

14/04/2021 - 11:57:21 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0045.

14/04/2021 - 11:57:29 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0046.

14/04/2021 - 11:57:36 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0047.

14/04/2021 - 11:58:10 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0013.

14/04/2021 - 11:58:20 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0014.

14/04/2021 - 11:58:42 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0023.

14/04/2021 - 11:58:53 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0025.

14/04/2021 - 11:59:11 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0034.

14/04/2021 - 11:59:22 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0040.

14/04/2021 - 12:05:25 Pregoeiro senhores licitantes ainda estamos analisando as documentações...
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14/04/2021 - 12:59:12 Pregoeiro olá licitantes , estamos analisando ainda a documentação..

14/04/2021 - 13:02:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

14/04/2021 - 13:02:25 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 13:02:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

14/04/2021 - 13:02:35 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 13:02:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

14/04/2021 - 13:02:44 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 13:03:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

14/04/2021 - 13:03:07 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:03:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

14/04/2021 - 13:03:32 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:03:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

14/04/2021 - 13:03:34 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:03:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

14/04/2021 - 13:03:50 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 13:04:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0023.

14/04/2021 - 13:04:10 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:04:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

14/04/2021 - 13:04:18 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:04:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

14/04/2021 - 13:04:21 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:04:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

14/04/2021 - 13:04:36 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:04:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

14/04/2021 - 13:04:47 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.
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14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 13:07:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 13:30 do dia 14/04/2021.

14/04/2021 - 15:19:30 Pregoeiro retorno da sessão as 15:30 .

14/04/2021 - 15:19:38 Pregoeiro boa tarde...

14/04/2021 - 16:03:21 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO foi inabilitado no processo.

14/04/2021 - 16:03:21 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa G.B. DE
SOUZA COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento
convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede
da licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo
de bombeiro militar do estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade
e legalização da empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a
analise da documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:03:21 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 16:03:21 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa G.B. DE
SOUZA COMERCIO, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento
convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede
da licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo
de bombeiro militar do estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade
e legalização da empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a
analise da documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:03:21 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 3,60.

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema O fornecedor NORTE FRIOS EIRELI foi inabilitado no processo.

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa NORTE
FRIOS EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento
convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Licença do Meio Ambiente expedido pela sede
da licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo
de bombeiro militar do estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquizado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade
e legalização da empresa citada encontra com o status DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro
militar e coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO RISCO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA. Diante do exposto acima, em relação a analise da... (CONTINUA)

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema (CONT. 1) documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência do
licenciamento do meio ambiente 10.1 II.

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema O fornecedor NORTE FRIOS EIRELI foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
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14/04/2021 - 16:12:35 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa NORTE
FRIOS EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento
convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Licença do Meio Ambiente expedido pela sede
da licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo
de bombeiro militar do estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquizado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade
e legalização da empresa citada encontra com o status DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro
militar e coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO RISCO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA. Diante do exposto acima, em relação a analise da... (CONTINUA)

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema (CONT. 1) documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência do
licenciamento do meio ambiente 10.1 II.

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 4,18.

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema O fornecedor NORTE FRIOS EIRELI foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa NORTE
FRIOS EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento
convocatório (edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Licença do Meio Ambiente expedido pela sede
da licitante (L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo
de bombeiro militar do estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da
empresa citada, foi pesquizado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade
e legalização da empresa citada encontra com o status DISPENSADO, foi declarado pela corpo de bombeiro
militar e coordenador estadual da defesa civil que a empresa apresenta BAIXO RISCO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA. Diante do exposto acima, em relação a analise da... (CONTINUA)

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema (CONT. 1) documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA apenas pela a ausência do
licenciamento do meio ambiente 10.1 II.

14/04/2021 - 16:12:35 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 1,55.

14/04/2021 - 16:18:36 Sistema O fornecedor G. B. DE SOUZA COMERCIO - ME declarou intenção de recurso para o item 0043.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O fornecedor PAPEL ARTE EIRELI ME foi inabilitado no processo.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE
EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento convocatório
(edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante
(L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi
pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da
empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a analise da
documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O fornecedor PAPEL ARTE EIRELI ME foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE
EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento convocatório
(edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante
(L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi
pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da
empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a analise da
documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 4,00.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O fornecedor PAPEL ARTE EIRELI ME foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE
EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento convocatório
(edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante
(L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi
pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da
empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a analise da
documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 1,20.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O fornecedor PAPEL ARTE EIRELI ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE
EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento convocatório
(edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante
(L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi
pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da
empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a analise da
documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 6,50.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O fornecedor PAPEL ARTE EIRELI ME foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE
EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento convocatório
(edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante
(L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi
pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da
empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a analise da
documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 2,07.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O fornecedor PAPEL ARTE EIRELI ME foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
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14/04/2021 - 16:18:44 Sistema Motivo: Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa PAPEL ARTE
EIRELI, esta comissão declara que a empresa não apresentou a exigência do documento convocatório
(edita) do anexo I. termo de referencia 10.1 II a Lincença do Meio Ambiente expedido pela sede da licitante
(L.O. licença obrigatório para o ramo de atividade deste certame) e 11.1 III. Relativos à Regularidade Fiscal e
Trabalhista:(PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL)Certificado de licenciamento do corpo de bombeiro militar do
estado da sede da licitante, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada, foi
pesquisado na (www.redesim.gov.br - JUCEPA) aonde o acompanhamento de viabilidade e legalização da
empresa citada encontra com o status pendente. Diante do exposto acima, em relação a analise da
documentação da empresa declaramos a mesma INABILITADA.

14/04/2021 - 16:18:44 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO com valor unitário de R$ 2,27.

14/04/2021 - 16:57:43 Pregoeiro ESCLARECIMENTO:

14/04/2021 - 16:57:57 Pregoeiro Trata-se da decisão do pregoeiro referente a documentação de habilitação da empresa A. L. DE S. PEREIRA
COMERCIO, a comissão fez verificação em toda a documentação da empresa citada.foi verificado que o
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS encontra-se com validade de
27/05/2020, todavia, o texto apresentado no rodapé onde instrui sobre como conferir a autenticidade da
referida certidão o Pregoeiro se deparou com o seguinte enunciado: Para conferir sua autenticidade, acesse
http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br e informe o número de Certificado: 167088 e a data de emissão:
25/03/2021, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.
Tal fato provocou no pregoeiro o que se deve fazer de praxe em situações como esta, que foi verificar as
informações contidas no documento nos sites oficiais.

14/04/2021 - 16:58:21 Pregoeiro Primeiramente foi verificado no endereço eletrônico
(http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.externo/CON_InstituicaoProtocolo.aspx?id195811747pTipoTelaCONSULTA)onde
o acompanhamento de viabilidade e legalização da empresa citada encontra com o status deferido. No
referido endereço o mesmo oferece os seguintes dados: 1CProcesso finalizado com sucesso! Consulte
informações no site http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br. Efetue o Login com o CPF/CNPJ 32.918.645/0001-02
e o Número de Solicitação 185870 na Área do Cliente. 1D No endereço
(https://sisgat.bombeiros.pa.gov.br/portal/protocolo) pode-se verificar que a referida certidão não sofreu
nenhuma alteração que mude sua autenticidade, sendo possível desta forma determinar que a certidão é
legitima e a discrepância entrea as datas não é de forma alguma causada pela empresa acima citada. Diante
do exposto acima, em relação a analise da documentação da empresa declaramos a mesma HABILITADA.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.
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14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO.

14/04/2021 - 16:59:31 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/04/2021 às 17:30.

14/04/2021 - 17:01:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

14/04/2021 - 17:01:40 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 17:02:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

14/04/2021 - 17:02:12 Sistema Intenção: 10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. Sr.
pregoeiro o Preço esta abaixo do preço praticado no mercado a empresa vencedora colocou uma proposta
tendenciosa e imoral.

14/04/2021 - 17:04:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0041.

14/04/2021 - 17:04:22 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 17:04:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0042.

14/04/2021 - 17:04:29 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 17:04:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0044.

14/04/2021 - 17:04:34 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 17:04:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

14/04/2021 - 17:04:45 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 17:04:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

14/04/2021 - 17:04:48 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 17:04:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

14/04/2021 - 17:04:50 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 17:04:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0046.

14/04/2021 - 17:04:59 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 17:05:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0047.

14/04/2021 - 17:05:06 Sistema Intenção: 6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes campos: b) Marca, modelo (quando aplicável) e fabricante de cada item
ofertado; A licitante não indicou a marca do Produto. apenas In-natura

14/04/2021 - 18:18:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0043.

14/04/2021 - 18:18:53 Sistema Intenção: LICITAÇÃO TOTALMENTE DIRECIONADA. IREMOS NOS MANISFESTA NO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. CONTRA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

14/04/2021 - 18:19:37 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 19/04/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 22/04/2021 às 18:00.

14/04/2021 - 19:42:25 Pregoeiro Olá senhores(a) licitantes esta comissão deferiu todas as manifestação de interposição de recurso, dando
prazo de (03) dias uteis do dia 14 a 19 do corrente mês para encaminhar vossas irresignações conforme
determina a lei, sendo cedido o mesmo prazo a contar do dia 20 a 22 do corrente mês para que os demais
apresente as contrarrazões.

14/04/2021 - 19:42:44 Pregoeiro boa noite a todos...

19/04/2021 - 18:17:44 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

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

Weslley Soares da Silva
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Pregoeiro(a)

Gilberto da Costa Veloso

Autoridade Competente

Monica Denise Christmann

Apoio

Rogerio Adriano da Silva

Apoio
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